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o VER D E "S MEE K ELI N GEN" 
VAN EURIPIDES 

DOOR K. KUIPER t 

De traditie der Dionysosfeesten heeft - zooals bekend is _ 

de Atheensche tragedie dichters bij voortduring gebonden 

gehouden aan de stof der overgeleverde mythologie, al bleef 

hun in de versie zelve der sage eenige vrijheid van keus. 

Historische onderwerpen te nemen was niet verboden: de 

oude Phrynichus werd na de opvoering zijner M IMl'r oIJ rxÀw(m; 

niet beboet om de keus van zijn stof, maar om de wijze van 

behandeling (w<; Î1.1J(Xf..l 1J~(J"rxc; O[X;Y;lrx lGrxxá) ; immers, hij gaf daarna 

in 476 zijn historisch drama" de Phoenissae, evenals vier jaar 
later Aeschylus zijne Perzen. - Op enkele uitzonderingen 

na is echter de door Phrynichus en Aeschylus gedane poging 
niet herhaald. 

Toch heeft deze beperking tot de stof der oude mythologie 

niet verhinderd dat reeds bij Aeschylus, en straks in klim

mende mate bij Sophoc1es, religieuze en ethische reflexie 

van moderner gedachten uiting vindt in de tragedie. Niemand 

kan voorbijzien dat èn in Aeschylus' Eumeniden èn in So

phoc1es' Antigone de rechtsvraag onder het licht van den 

eigen tijd der dichters wordt gesteld. Zelfs in den arbeid van 

een en den zelfden tragicus nemen wij hier evolutie waar. 
De verhouding van koningschap en priesterschap is in den 

OediPus anders dan in de twintig jaar oudere Antigone. 
Op grond van dergelijke feiten in Sophocles een portret-
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schilder te zien, toespelingen op bepaalde historische gebeur

tenissen in zijne tragedie te zoeken, is intusschen ongeraden. 

Wie in Oedipus een spiegelbeeld van Pericles vindt, miskent 
de kunst van Sophocles. 

Euripides echter is ook in dit opzicht een herschepper van 

het Atheensche drama, dat hij in veel grooter mate dan zijne 

voorgangers den gehee1en chaos van godsdienstige, zedelijke, 

maatschappelijke en staatkundige vraagstukken die zijnen tijd 

bewegen projecteert op het doek van zijne mythologische 

tragedie. Uit het oogpunt van zijne kunst en hare waardee

ring is deze neiging niet zonder schaduwzijde: elk schrijver 

over Euripides heeft die op zijne wijze opgemerkt. Maar die 

bezwaren worden zeer vergroot, wanneer men - in plaats 

van in algemeene trekken te zoeken naar de stemming in 

welke de verschillende stukken zijn geschreven - in iederen 

versregel een toespeling, in iederen tragedieheld een tijdgenoot 

vindt. Afgezien van de tegenstrijdigheden uit deze methode 

geboren, geeft ons zulk eene beschouwing in plaats van een 

ernstig philosofisch tragediedichter een soort van schrijver 

eener kroniek in verzen, die dan nog niet eens meer histo

rische waarde heeft dan Aristophanes' blijspel, dat wèl - in 

karikatuur - de geschiedenis van den dag navertelt. 

Bij weinige drama's zijn de hier aangeduide gevaren ernsti

ger gebleken dan ten opzichte van de Smeekelingen. Meer 

nog dan de Heracliden, is dat stuk een gelegenheidsstuk, 

meer dan eenig ander drama van Euripides draagt het den 

stempel van de tijdsomstandigheden onder welke het is ge

concipieerd en heeft het aanleiding gegeven tot dien geleerden 

speurlust, die in ieder woord van den dichter een politieke 

toespeling ontdekt. Om strijd heeft men in den hoofd held, 

Theseus, een Pericles en een Alcibiades gezien, om strijd 

het drama zelf een oorlogskreet en een vredesprediking 

genoemd. 

Het is onnoodig dit door voorbeelden te staven. Maar, 

ofschoon overdrijving en eenzijdigheid in de toepassing eener 
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op zich zelf niet onjuiste methode van verklaring in de ver

schillende interpretaties van de Supplices duidelijk aan het 

licht is getreden, zooveel is toch zeker uit het voortgezette 
onderzoek wel gebleken, dat Euripides bij het schrijven van 

dat drama sterk onder den indruk stond van eene te Athene 
heerschende stemming. Dit wensch ik - met vermijding van 

polemiek - in het licht te stellen . Het bekende ga ik zooveel 

mogelijk voorbij; enkele hoofdpunten die tot nog toe minder 

de opmerkzaamheid trokken bespreek ik uitvoeriger. 

Positieve bewijzen voor het jaar, waarin Euripides dit 

,,!y-dJI-UO)) 'A.9-)j))w))" schreef, ontbreken, al duidt de metrische 

behandeling op de periode na den Hippoly tus. Toch kan men 

bijna niet betwijfelen dat het stuk is geschreven onder den 
invloed · van de gebeurtenissen der jaren 424 tot '21. Èn de 

noodlottige slag bij Delion, èn de oorspronkelijke weigering 

der Boeotiërs om de lijken der aldaar gesneuvelde Atheners 

uit te leveren èn tenslotte de verschillende onderhandelingen 

die tot de symmachie van Athene met Argos hebben geleid 

(420), hebben - hierover zijn de meeste onderzoekers het 

eens - den dichter gedrongen om het reeds door Aeschylus 

in zijne 'EÀwo-[vlol bewerkte thema opnieuw, en wel met het 

oog op de tijdsomstandigheden te bewerken. 1) Maar groote 

1) In scherpe tegenstelling met de ruwheid der Boeotiërs in derge

lijke zaken staat de observantie der èo-I67'1]<; van den Athener Nicias in 

425 bij zijne expeditie in het Corinthische land van welke Plutarchus 

(Vita Niciae 6, 4.) verhaalt: eÎc; dÈ TI,)) K Op/)).9-[iXV á7ro{3àc; Z))[X-)jITö fL !/..X/} 

X-/X! dtÉrp.9-e/pö Kopl)).9-[W)) 7rOÀÀO&<; wx! AIJx-brppO))iX TO)) riTpiXT))yb)). ë)).9-iX 

dl] ITwé(3)j TW )) o{x-ö[W)) dUO ))EX-pO&<; á7ro}v.7rû)) dliXkx.9-ó))TiX<; 7rEp! TI,)) 

á))iXipEIT/)). WC; obv TiXUT' ëy))w, TiX'XJITTiX TO)) ITTÓÀO)) t 7r/ITT-IJITiXt; Ë7rEfLtE 

X--IJplJX-iX 7rpOC; TO&t; 7roÀEfLiolJ<; 7rep! áViX/péITewt;. X-iX [TO/ x-cxTà vbfLO)) T/))à 

X-/X! o-w-IJ.9-elcx)) ZdÓX-OW ol ))EX-PW)) &7rOo-7rÓ))dW)) },êX{3óvTEC; á))cx[peo-I)) á7ro

ÀéyEo-.9-CX/ T~)) ))[X-)j)) , x-cx! TpÓ7rCX/O)) io-T!/.. ))CX/ TO&C; TO&TOIJ TIJXÓ))TCXt; O&X

ë)).9-eo-fLo)) ~)), ))I~)) yàp TO&C; X-pCXTOU))TCXt;, fL~ X-pCXTei)) dÈ TO&t; 

CX{TOU))TCX<;, w<; Àcx{3ei)) 0& dwcxfi-é))olJc; . fûic' öfLw<; &7réfLeM fLfi.ÀÀO)) 
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verdeeldheid heerscht over de vraag, in welke periode tusschen 

424 en 420 het drama is geschreven: voor of na het sluiten 

der symmachie met Argos? De laatste onderstelling vindt 

naar mijne meening in het drama zelf weinig steun. De dichter, 

die kort te voren in zijnen Erechtheus op zoo blijden toon 

het weldra populaire vredeslied had aangeheven: x,€étT:::tw (jópu 

flO/ fl{TOlJ &pcp/7rÀÉx.€/lJ áprxxrw;, moge thans minder blijmoedig 

zijn gestemd, hij blijft toch vredesgezind en hoopt nog op 

de zegeningen die de gehate oorlog aan zijn stad onthoudt 1). 

Die illusie nu kan hij nauwelijks hebben bewaard toen een

maal het verbond met Argos was afgesloten. Want dit verbond 

- ieder Athener moest dat inzien - beteekende feitelijk 

oorlog met Sparta. Maar, indien dus inderdaad het drama vóór 

Mei 420 is opgevoerd, hoe lang te voren is dit dan geschied? 

Om die vraag te beantwoorden is een parallelle beschou

wing van het drama en de politieke gebeurtenissen der ge

noemde jaren, hoe dikwijls ook reeds geschied, opnieuw 

noodig. Het zou wenschelijk zijn daarbij vast te stellen, in 

hoever Euripides met het oog op de actualiteit zelfstandig 
wijzigingen in het mythologische gegeven heeft aangebracht. S) 

7rpottT:::tcx./ TQ 1I{X,YJflcx. x.cx.! TI;II (jó~cx.lJ B X.CXTcx.ÀL7rEW áTrxr.pOUÇ (j(,o TWlJ 

7rOÀ/TWlJ. 

I) Zelts den heraut van het vijandige Thebe laat hij welsprekend 

den lichtzinnigen oorlogslust van de volksvergadering schilderen en 

den vrede (Mo~tTcx/tT/ 7rpOtTcp/À€tTTrxTYJ) roemen, vs. 481-492. V gl. ook 

vs. 119 "TÀ~flWlJ 7rÓÀE,UO';" en vs. 232 over den onberaden zelfzucht 

der "IIÉOt" die om eigen eer dringen tot den krijg. 

2) "Zelfstandig"; want Euripides, die ook in dit drama, bijzonderlijk 

door de laudatie der Zeven helden, die een pendant geeft tot de be

roemde helden-beschrijv ing in Aeschylus' Scptem, toegeeft aan zijne 

neiging om kritiek op zijn grooten voorganger te oefenen, drukt toch 

ook hier de voetsporen van Aeschylus. Manning, in zijn Study of 
Archaism in Euripides (New-York, 1916) wijst te recht op de overeen

komst tusschen de aarzeling van Theseus in Euripides' Smeekelingen en 

Pelasgus' weifelen in de Supplices van Aeschylus. 
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Wij weten dat hij op één belangrijk punt van Aeschylus afweek. 

Plutarchus zegt van Theseus (Thes., 29) rr?J1lÉ7rpO'.~f. Ó: x,0'./ 'Aó prx.

(]"1"~ 1"1,v dllct.ipE(]"/l) 'fWlI U7rO 1"~ Kct.O',ue[~ 7rE(]"ÓllTWlI, o~Ä w, E ûpt-

7rió"I), È7Tûy!rr:'lI Jll TPCXY'-:'Ó[y. ,u!xX"'! TWlI 0"1]/30'.[wlI X-pO'.TY;rrO'.t;, áÀÀx 

7rû(]"O'., x,ai rr7rWr!x,uêllo, _ . •• x,aTrx,uO'.p1"lJ,ocurrl 0' i TWlI Eûpl7r[óc,lJ 

'Ix,€T[ówlI oi AirrXIJÀclJ 'EÀElIûillICl. 

Dat Plutarchus, als Boeotiër, de Aeschyleïsche voorstelling 

alleen juist achtte, zal niemand bevreemden. De Chaeronenser 

echter verzuimt te vermelden dat reeds vóór Euripides de 

Atheners de zaak anders dan Aeschylus inzagen. Herodotus 

immers verhaalt dat de Atheners vóór Plataeae hun aanspra

ken op een eereplaats aan de rechter slaglinie grondden op 

het feit dat zij eertijds gewapenderhand de Thebanen hebben 
gedwongen de lijkeOn der zeven helden, die onbegraven op 

het slagveld voor Thebe lagen, uit te leveren. I) Dat is dus 

de voorstelling die te Athene reeds in 479 als de juiste gold 

en die na Herodotus steeds door de lofredenaars wordt 

herhaald. 

Dat Euripides bepaalde redenen had, om aan deze, voor 

de Boeotiërs ongunstige, versie der oude sage de voorkeur 

te geven, zal ik trachten in den loop van mijn betoog aan 

te toon en. Eveneens zal dan blijken, waarom hij als plaats 
der handeling Eleusis handhaaft. Voor het overige weten wij 

niet in hoever hij de door Aeschylus gegeven dramaturgie 

der 'E},wrr[1I101 heeft gewijzigd. 

Wel kan ieder lezer in deze dramatische praestatie van 

Euripides de sporen opmerken van groote gehaastheid. De 

opbouw is vluchtig, de verdeeling der rollen verraadt weinig 

overleg, de oratorische gedeelten geven soms den indruk 

alsof zij niet voor dit stuk zijn gemaakt. 

1) Herod., IX, 27: 1"0[;1"0 O'è 'ApY€lolJt; 1"oiJ" ,ueTC/. IIo}..we[x,eot; È7ri 

81!3ct., ÈM.ûallTa, 1"€ÀwT1rrallTlX, Tèll iX(WlIa x,a/ &T!xCPOlJ, x,et,uÉ

lIell, ûTprxTwû!x,u€lI?1 z7ri TOU, Kaó,uelOli, O:lIeÀÉrr3'a( Tê TOU, 1I€

x,pou, x,rx/ 3'!x0/«I Ti" r;,u€1"Épr;, ~11 'EÀWG'llIt. 
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Dit alles is velerzijds opgemerkt. Maar onze bijzondere 
aandacht treft de persoon van Aethra. 

Aan den aanvang vinden wij Theseus' moeder bezig met 

de voorbereiding van een offer aan Demeter, zij wordt daarin 

gestoord door de Smeekelingen, qie [X,êTYJpÎrxl in hare handen 

leggen, wèl bewust dat dit niet !iIT/OV is,l) doch gedwongen 

door de noodzakelijkheid. De dichter, hoe sceptisch ook, 

toont ook hier weer zijne groote voorliefde voor zeer nauw

gezette beschrijving van de heilige VÓ/-Uf"'rx. Hij doet duidelijk 

uitkomen, hoezeer Theseus zich verbaast over de aanwezig

heid dezer rouwdragende vrouwen. ~ Blijkbaar achten zoowel 

de vrouwen als Theseus hierin een vergrijp tegen de ~ITIÓTYJt; 

gelegen dat zij iX,€T Î)pO_1 brengen in Eleusis en zoowel hier

door als door hun rouwgewaad Aethra storen in haar heilig 

werk. Aethra zelve zegt (vs. 102): iX,EITÎoI<; Jè IT&V Û.&.JOIt; 

rppovpOUlT 1 f"", wt; JÉJop)(,(f.t; , Jv l0X,Àc:> , TÉX,VOV_ Dit komt vol

komen overeen met wat wij lezen in Andocides' mysteriën-

rede (I, 116): ~ Jè ITTr,krJ 7rIXp' ~ €1TT"rJX,IX" X/NIXt; JplXXJ-'(;.r; x'o
),€I-o/ êrp€ÎÀ€/v, tcXv T lt; iX,ETYJpÎIXV S-(, t v T0 ' E).wlTlv[c:>_ 

De dichter laat zoowel Theseus als de Smeekelingen met 

eenigen nadruk verklaren dat eigenlijk hunne aanwezigheid 
in rouwgewaad niet past op deze heilige plek. Toch hand

haaft hij, de Eleusinii van Aeschylus volgend, Eleusis als 

plaats van handeling en stelt de zaak aldus voor, dat de 

vrouwen op weg naar Athene te Eleusis Aethra vinden en 
zich aan haar vastklemmen. 

Dit is alleszins begrijpelijk. Naast de vraag van de uit

levering der heldenlijken speelt de zorg voor hunne verbran

ding en bijzetting een belangrijke rol in ons drama, en zoo 

moest Eleusis wel centrum van het treurspel blijven, aange-

I) vs. 63: élT[wr; o~X, IJ7r' cXvácY)(,(f.r; Jè 7rP07r[TVOVITIX 7rpOITIX/TOUIT' 

€f"'oÀov J€~i7r(,pOVr; S€wV SVf"'ÉÀIXr; _ 

') vs. 97: x,ovprx [ TE X,,,,/ 7r€7r ÀWf"'rxT' 0& SOWplx,&. _ 
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zien de dichter de religieuze beteekenis der Eleusinische 

graven sterk op den voorgrond wil plaatsen. 

Maar waartoe de persoon van Aethra ? Het antwoord daarop 
geeft de behandeling van de figuur des konings. Theseus, 

door Aethra ontboden, staat aanvankelijk tegenover Adrastos' 

bede om hulp opvallend koel. Hij critiseert de expeditie der 

Zeven tegen Thebe, beoordeelt Adrastos ' houding ongunstig, 

prijst het in Polynices dat deze oorspronkelijk, om den vrede 

met zijn broeder te bewaren, uit Thebe was weggegaan, gispt 

het sterk dat Adrastos' ondanks de ongunsti~e adviezen van 

Amphiaraos, in afkeurenswaardige minachtig voor de mantiek, 

de expeditie tegen Thebe heeft ondernomen, en als Adrastos 

heftiger aandringt en er speciaal op wijst dat alleen van 

Athene hulp is te verwachten, leidt hij zijn weigerend ant· 

woord in door eene lange redevoering over de zegeningen 

der beschaving en het hooge standpunt der Atheensche ont· 

wikkeling. De lezer hoort hier Euripides' eigen stem, hem 

treft ook hier weer de variatie van Aeschyleïsche motieven, 

eindelijk de verzuchting van den dichter die den oorlog haat 

(vs. 214) : 

~p' ou r pIJ'{Jwf-lEII, :TEoi) " ixr IX(jx,Wr.!l !3[OIJ 

óólIr o; rOIIX&7"Yw, 0&111 oux, Îxpx,EI r ó:óE ; 

maar Adrastos zal wel het meest aandacht hebben gehad 

voor Theseus' laatste verklaring: " Eene symmachie met u 

kan ik voor het volk van Athene niet verantwoorden." 

De smeekbeden van het koor vermurwen den koning even· 
min. Dat vermogen slechts de tranen van Aethra, zijne moeder. 

Tegenover haar handhaaft hij weliswaar de juistheid van zijn 

vroeger oordeel over Adrastos' misgrepen (vs. 3~4 v.v.), maar 

hij buigt toch voor haren aandrang, en komt daarbij eenigs' 

zins plotseling tot het bes'ef dat zijn goede naam als x,oÀIX

(jrr,q rWII X,IX X,WII hem den plicht oplegt de IIÓf-l l f-l1X r l,; ' EÀÀó:óoq 

te verdedigen; en terwijl hij even te voren (vs. 246) had 

gezegd: 
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y'(7rêl',' Èyw rrOI rr/;f.Lf.LlY.xoç yollf)rrOf.L1X1 ; 

Ti 7rpOÇ 7rOÀiTIY.Ç TO:'Ç Èf.LO~ç ÀiywlI lGIXÀÓlI ; 

zegt hij nu - alsof Pericles hem inspireert onder wiens 
bestuur volgens Thueydides (Il, 65) Êyiy1l0TO ÀÓY!tl f.Lèll J"fJf.Lo

'tt-pIXTilY., ËpY!tl Jè U7rO TOÜ 7rpWTOIJ CxllJp6ç CxpXf) - "ik wensch 
dat het volk van Athene mijne bereidvaardigheid tot helpen 
goedkeurt, end at z a I het wel, a I sik het w i I: JÓ~€1 J' 
Éf.LOÜ 9-iÀOllTOÇ (350)." 

Het is voor ons doel, tijd en strekking van dit drama te 
bepalen, niet noodig in bijzonderheden den verderen loop 
van de tragedie, die na een met succes gestreden slag tegen 
de Thebanen de verbranding der lijken en een op Athene's 
bevel met Argos gesloten verbond bevat, nauwkeurig te ver
halen. Maar allereerst moet de vraag worden gesteld, wat 
Euripides, die bij voorkeur Theseus als kloek en welberaden 
heros teekent, kan hebben bewogen den Koning zoo te 
schetsen als hij hier heeft gedaan. Het is stellig geoorloofd 
het antwoord daarop te zoeken in de tijdsomstandigheden 
onder welke het stuk is geschreven. 1) 

In die tijdsomstandigheden trekt niets zoo zeer onze aandacht 
als de parallel, die ook onmogelijk aan de toeschouwers kon 
ontgaan, tussehen de gebeurtenis van November 424 bij 
Delion en de ruwe behandeling der lijken, €ÀWpllX ~lI€rrrrl, 

naar oud barbaars eh krijgsrecht, door Kreon. 2) 

I) Tot zulk een oordeel geven O.a. verzen als de volgende wel 

aanleiding: 

159. Thes. O&TW TO 9-€101I p~Jiwç Cx7r€rrTprxrp"fJçj 

Adr. lIiwlI yàp CxllJpWlI 9-óPIJ!30t; l~i7rÀ"fJrrrri f.L€. 

') Bij het opmerken van dergelijke parallellen moet worden in het 

oog gehouden - wat door de moderne verklaarders van Euripides' 

dramaturgie te vaak wordt voorbij gezien - dat in het mythologische 

gedeelte van het drama, anders dan in den actueelen epi loog, de dichter 

niet voortdurend in de personen van zijne Argiven of Thebanen het 

Argos of Boeotië van zijn eigen tijd wil teekenen. Den heraut van 
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Over die gebeurtenissen is Thucydides wat de krijgsfeiten 

aangaat nauwkeurig en uitvoerig. Minder duidelijk komt in 

zijne historische schets de politieke stemming van Athene 
aan het licht. Toch ontbreken aanduidingen niet. Het is vol

komen zeker dat de wijze op welke, na het succes der Atheners 

bij Pylos (425), de oorlog is voortgezet, niet bij alle partijen 

te Athene instemming vond. De vredes-partij, die èn in 426 

èn na Pylos zich telkens doet hooren en in Aristophanes 

door zijne Acharnen ses van Februari 425 een geestig pleit

bezorger had gevonden, heeft waarschijnlijk in Maart van 

dat zelfde jaar de herbenoeming van Hippocrates, naast 

Demosthenes een der meest ondernemingslustige veldheeren, 

verhinderd. Die zelfde vredespartij heeft zonder twijfel met 

ingenomenheid de vredespogingen, na het succes der Atheners 

by Pylos van Spartaansche zijde in het werk gesteld, begroet. 

De Lacedaemoniërs kwamen toen met vredesvoorstellen, in 

eene uitnemend door Thucydides gerefereerde redevoering 

toegelicht. Hier verbergt Thucydides niet geheel zijn oordeel 

over de krijgsgezinde meerderheid die deze voorstellen afwees 

(IV, 21.) "TOi) 7rÀ€OIlOt; ÓP€yOIlTOt;. " Wat in den epitaphios door 

Pericles was geroemd, de zorg der Atheners om het vader

land grooter aan hun kinderen over te geven dan zij het 

hadden gekregen, wat in de rede der Corinthiërs te Sparta als 

een kenmerk hunner voor den tegenstander gevaarlijke rusteloos-

Thebe laat hij waarheden zeggen, die evenzeer in Theseus' mond zouden 

passen; Theseus' kritiek over Adrastos' tocht ziet niet op de Argiven 

van zijn dagen maar vonnist naast de Zeven veeleer, zooals ik hier

onder hoop aan te toonen, de Atheners zelf. Hopeloos verward wordt 

de dramaturgie van deze tragedie indien men b.v. in de hierboven 

geschetste aarzeling van Theseus (bepaaldelijk vs . 246, X.c7.7rcIT' Éyw 

rTOI rT&(-'(-'rY.'X,Ot; yCIl~rTO(-'I7.I), door toepassing der stelling Euripides' 

Argos = historisch Argos van het jaar 420, de weerspiegeling wil zien 

van eene aarzeling bij de Atheners om met de Argiven eene symma

chie aan te gaan. Bij zonder geraakt daarbij dan weer de hypothese 

Theseus = Alcibiades in het nauw. 
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heid - niet geheel als ondeugd - was gereleveerd (1,70; 7. 

ó2 f-'èll 0(11 Z7fï1l0Y;(j(XlITêt; f-'~ J?rê~É}.,5-wC1"l, O[lG€w. ITTf-pêlT5-rxl YI'YOUlITrxl, 

ó2 Ó' 0(11 i?rêÀ5-ÓlIrêt; lGThlTwlIT:Y.1 o},E'Yrx ?rpOt; TOe f-'f.ÀÀOllTrx TIJX/W 

?rpá.~rxllrêt;), dat ziet Thucydides hier, onder het licht van 

den hem bekenden lateren loop der gebeurtenissen, als een 

fout. En hij wijst op den hoofdschuldige: f-'á.},IITTrx;r rx&TO~r; 

ill?,'Y€ KÀf.wlI Ó KÀb:llIÉTOI.J, Ó.lI~p iiYjf-'rx'Yw'Yot; lG:Y.T' ÉlG€l1l01l TOll xPÓlIOll 

WlI lG:Y.! Ti\> ?rkf,5-EI ?r15-rxllWTrxTOr; . I) Dat is de Kleon van Aristo

phanes' Equifes (j. 424), de incarnatie der demagogie welker 

gevaren Euripides eveneens zoo dikwijls heeft geschilderd, 

ook in de Hikeft"des, nog wel bij monde van den heraut der 

vijandelijke Thebanen: de )GjiPI.J~ roemt zijn eigen stad waar 
een koning heerscht en geen gepeupel (vs. 412): 

o&ii' €1TT/1I rx&Tl;lI ëlTT/t; iwXrxl.J1lWlI ÀÓ'Y0It; 

?rpOt; lGf.piiot; ïiilOll &ÀÀOT' &ÀÀOIT€ ITTPÉCPEI, 

Ó ii' rx&TEX: r,nt; lG:Y.! iiliio~t; ?rOÀÀl;lI 'X, á.plll 

ÊlTrxU5-It; ëj1À<Xo/' , drrx iil:Y.j1oÀrxir; lIÉrxlr; 

lGÀf.trx~· TOe ?rpÓIT5-€ ITcpá.Àf-'<XT' Ê~iiil.J iiElGYjt;. 

Intusschen, de partijgenooten brengen voor 424/3 Hippocrates 

1) Verg!. hiermede de bezadigde woorden die Euripides den Thebaan-
schen heraut op de lippen legt (vs. 481): 

ÇTrxll 'YOeP ëÀ5-~ ?rÓÀEf-'o" êÎr; t;'CPOll },€W, 

O&Ó€!" ë5-' rx&TOU 5-á.lIrxTOll ~lGÀo'Yc1;Errxl, 

TO iiI.JITTIJX./." iiè TOUT' ft; &},ÀOll ÊlGTpÉ?rEC' 

et ii' ~1I ?r<Xp' Öf-'f-'rx 5-Ó<lI<XTOt; ill t"f;cpOI.J CPOPo/-, 

O&lG &11 ?ro5-' 'EÀÀOet; iiOPIf-':Y.III;t; Îx?rWÀÀI.JTO, 

en Theseus' kritiek op de "jongeren" (vs. 232): 

oiT/IIEr; TCf-'Wf-'€1I01 

'X,rxEpol.JlTl ?roÀf.f-'OI.Jt; T' rx&~Ó<1I01.J1T' &IIW iiElGYjt; 

cp5-eEpOllrêt; ÎxITTO(;r;, 

welke pericope eindigt in eene, bij Euripides zeer frequente, lofspraak 

op de "middenklasse" tegenover de ÖÀj1101 en de O&lG ë'X,OIlTEt;. 
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weer in de strategie. Hij heeft succes bij de bemachtiging 

van Nisaea; echter, de verovering van Megara, om welke 
het te doen is, gelukt hem niet. Brasidas dekt de stad 

met zijn eigen troepenmacht en een talrijk hulpleger van 

Boeotiërs. 

Dit laatste feit zal wel den stoot hebben gegeven aan het 

waarschijnlijk langer te voren beraamde plan van Demosthenes 

en Hippocrates om met de hulp van overal in Boeotië telkens 

tegen de Thebaansche heerschzucht in verzet komende demo

cratische groepen de weerkracht der anti-Atheensche Boeotiërs 

te verbreken. Het plan berustte op een gelijktijdig te onder

nemen drievoudigen aanval op Boeotië, maar de onderneming 

is ten eenenmale mislukt. deels door verraad, deels door eene 

noodlottige vergissing ten opzichte van den afgesproken datum : 

Demosthenes kwam één dag te vroeg, of Hippocrates één 

dag te laat. Thucydides, die zich ook hier, ofschoon het een 

hachelijke en zeker te Athene niet eenstemmig toegejuichte 

expeditie gold, van alle kritiek onthoudt, zegt niet eens of 

Hippöcrates bij het ondernemen vàn zijn deel der gemeen

schappelijke taak - het bezetten en versterken van het 

Apollo-heiligdom Delion, dicht bij de Attische grenzen -

kennis droeg van het feit, dat Demosthenes' poging, om Siphai 

te bezetten, mislukt was. Zelfs spreekt hij zijn oordeel niet 

uit over het bedenkelijke van Hippocrates' onderneming. Een 

zeer bedekte afkeuring daarvan kan men hoogstens vinden 

in de woordkeus van IV. 76, 4: T O;"<; i'ii 'AS-ywl7.[ol.J<; Ëi'i€1 

il i]Àloll lG!7.T I7.Àl7.fJElII d ZII T~ TI7.III7.'Ypl7.[~ 7rp0<; E ÜfJOI!7. 1I TErpl7. [-'[-'f.1I0V 

'A 7r Ó }, À Wil 0 <; [€ P Ó 11, omdat hij ook later die laatste woorden 

in eenigszins opvallende schikking herhaalt bij zijn technische 
en nauwkeurige beschrijving van de wijze op welke Hippo

crates het temenos versterkte (90, 1) : lG!7.! x,rxS-[ITI7.<; r OIl ITrpl7.r oll 

il i]ÀLoll Êr oix,IS€ r~i'i€ r~ r pó7rl{J, r o 'A7róÀÀwlIo<; [€PÓ II. 

Deze zelfbeperking is bij Thucydides niet vreemd, ge

heel gaat echter daarin zijn oordeel niet schuil. Eerst verhaalt 
hij uitvoerig en objectief, hoe Hippocrates met de volle be-
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schik bare Atheensche legermacht .- 7f'!XIJIJYJfuE, zelfs met 

toevoeging van huurtroepen en metoiken - Boeotië binnen 

rukt, maar daarna leidt hij, zooals hij met beteekenisvolle 
veldslagen gaarne doet, de uitvoerige schildering van den 

voor Athene zoo noodlottigen slag bij Delion in met een 

allocutie der beide commandeerende generaals tot hun 

troepen. En bij deze gelegenheid laat hij Pagondas, den The

baanschen veldheer, tot zijne soldaten zeggen dat zij goeds

moeds den strijd · moeten aanvaarden (92,7): 7f'/ITTè&IT!XIJTèt; T0 

.9-e0 7f'POt; YJp,WIJ fITeIT.9-!X/ ~~ TO iep~1J á IJ Ó P, W 10 TèI'JJIT!XIJTet; 

1IÉp,01lT!X/. Voorzeker een vingerwijzing, hoe Thucydides zelf die 
occupatie beoordeelde. 

De tragische dood van Hippocrates op het slagveld bij 

Delion en de voor het Atheensche gevoel zoo uiterst pijn
lijke verwaarloozing der lijken, tengevolge van de weigering 

der Thebanen om deze ter begrafenis uit te leveren, tenzij 

de Atheners Delion ontruimden, moeten te Athene zelf een 

stemming van verbittering hebben verwekt tegen hen die 

de expeditie hadden doorgezet. Hebben zij in Hippocrates' 

eind een bewijs gezien dat de bezetting van Delion niet 

e~1IoE7 .9-ew1I was geschied? 1) Ligt er wellicht een litteraire 

reminiscentie aan zulk eene opvatting in de woorden met 

welke eeuwen later Pausanias (lIl, 6, 1) Delion herdenkt? 

Sprekend over Leuctra en Crannon schrijft deze·: p,!xÀ/ITT!X IJÉ 

7f'Wt; t7f'i 7f'T!XEITp,7.IT/1J p,ê'Yá.Ào/t; §.9-0.ê/ 7f'p07./{xx/pew.9-o:/ TG1I y)'Yêp,ólJ!X 

o IJ!XEp,wlJ "7..9-,x IJf; ,,!Xi • A'2JYJ1Io:Ew1I Ó:7f'7,'Yê1l 'I7f'7f'o"pá.TYJ1I T01l • ApE

cpp01l0t; ITTPO:TYJ'YOU1IT!X z7f'i flYJÀlc:J. 

Men maakt m.i. geen misbruik van eigen fantasie, indien men 

oordeelvellingen over feiten en personen, die Thucydides ons 

in zijn geschiedverhaal onthoudt, zoekt in zijne redevoerin. 

gen. Toen de Thebanen den Atheenschen gezant, die de 

1) Theseus zegt (Suppl., 157) tot Adrastos: 
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uitlevering der gesneuvelden kwam vragen, terugzonden met 

de boodschap dat dit eerst zou kunnen geschieden nadat de 

Atheners Delion zouden hebben uitgeleverd, gaven zij een 
ruwen met de godsdienstige zeden van Hellas niet overeen

stemmend antwoord. Maar was het onrecht, was zelfs het 

rxIlÓa-IOIl uitsluitend aan hunne zijde? M.L laat Thucydides in 

zijn verhaal van die zending ons duidelijk genoeg gevoelen 

dat hij dienaangaande niet de Atheners vrij pleit. Het verhaal 

zelf (97 en v.v.) , een treffende bijdrage tot de kennis van 

Atheensche oorlogssofistiek, is te uitvoerig om hier te refe

reeren ; aandacht verdient echter dat ook hier de Boeotiërs 

allereerst doen uitkomen dat in · de eerste plaats door de 

Atheners het godlijk recht is geschonden door hun profanatie 

van Apollo's tempel 1), voorts dat in de repliek welke Thucy

dides den Atheners in den mond legt de weerlegging van 

dit verwijt zwak en weinig overtuigend is, ten derde dat de 

Boeotiërs zeer ter snede den Atheners antwoorden: "indien 
Gij het veld bij Delion als uw eigendom beschouwt en dat 

eigendom gewapenderhand kunt handhaven - belet niets U 

de lijken van het slagveld te halen", en eindelijk dit feit, dat 

terstond nadat de Boeotiërs door wapengeweld het heiligdom 

hebben veroverd zij den Atheners toestaan de gesneuvelden 

onder de gewone voorwaarden (~7rOa-7rÓIIÓO/Jt;) weg te halen. 

Het schijnt mij geen onjuiste interpretatiemethode, wanneer 

wij in Theseus' houding van aarzeling tegenover Adrastos' 

bede een reflex vinden van de stemming die velen in Athene 

moet hebben vervuld in de dagen toen men de Boeotiërs 

wegens hun weigering van impiëteit beschuldigde. Die gissing 

berust natuurlijk op de onderstelling dat het stuk in ieder 

I) Thuc., IV, 97,2 : ëÀêyê r ,x 7rrxp,x BOIWTC~>lI , 15r l 0(; ónw.[wç Ópff.a-ê lrxll 

7rrxprx/3rx [1I0IlTêt; r ,x IIÓfüf.l-rx rWII 'E },À;7I1WII' 7rij. rJ"( y,xp dW.l x rx .9-êa-1ï')ldç 

{ólIrrxç 27r1 r~1I !ÛÀ;7ÀWII iêpWII rWII 2I1Ó!lr WII rx7ri Xêa-.9-rx l , 'A.9-rwrx [o/Jç 

óè é:;. ;7 },101l T01x [a-rx lJrrxç 2lJOIXêllJ, xrx i c;a-rx &lJ.9-pW7rOI 211 /3ê/3;7Àtp ÓpWa-l 

7róclJro: y [YlJêrT.9-O:1 o:(;r ó.9-1, enz. 
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geval nà den slag bij Delion is geschreven. Daar intusschen 

de weigering van Kreon een mythologisch feit is, ni e t door 

Euripides gefingeerd, en zelfs de strijd tusschen Theseus en 

Kreon reeds, zooals wij boven zagen, in de dagen van Pla

taeae bekend was, laat zich uit de gelijkheid der gebeurtenissen 

zelve geen streng bewijs afleiden, al plaatsen metrische 

eigenaardigheden de Supplices wel ongeveer in deze periode. 

Dat toch onder de tegenwoordige geleerden eigenlijk niemand 

meer aarzelt het drama na Delion te plaatsen en er slechts 

verdeeldheid is over de vraag "hoe lang daarna ?", heeft m.i. 

zijn redelijken grond in de slotscène, de verschijning van 

Athene. die - zooals dikwijls bij Euripides - aan de mytho

logische behandeling een actueele wending geeft. Het is 

wenschelijk over die scène iets te zeggen; eerst echter _ 

in verband met het voorafgaande - enkele woorden over 
de persoon van Aethra. 

Het is zonder twijfel een gelukkige poëtische vondst van 

Euripides, dat hij, ten einde de aarzeling van Theseus te 

overwinnen, de persoon van zijne moeder Aethra heeft ge

kozen. Treffend stelt hij deze (-L1TYIP êÜnx,lJOr; tegenover de 

rouwdragende Argivische vrouwen. Deze doen zelf een beroep 

op haar moedergeluk (o.a. vs. S4 ënx,êr; X,IX! fT/; 7rOT' l', 7rÓTlJIIX 

x,oüPOlJ cpiÀIX 7rOIYJfTIX(-LÉlJYJ ÀÉwrpx 7rÓfTêl fT<';», voorts is haar moederlijk 

pleidooi bij Theseus roerend en den dichter waardig die met 

zoo groote fijngevoeligheid de weemoedige deernis van 

vrouwelijken ouderdom voor menschelijk leed weet in woorden 

te brengen. Toch ligt er iets gezochts in vele gedeelten van 

hare toespraak, en vooral als zij wijst op de hooge roeping 

van Athene, vergeet men licht dat hier eene vrouw spreekt 
(vs. 321): 

opfi.r;, &j30l.iÀor; wr; x,êx,êprO(-LYJ(-LÉlJy) 

TOlt; X,êPTO(-LOÜfTl YOPYOlJ wr; (xlJIXj3À€7rêl 

fTl; 7rIXTpir;; tlJ yrt.p TOlt; 7rÓlJOlfTllJ IXÜ~êTIXI. 

Ziedaar woorden naar het hart van iederen hoogdenkenden 
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tijdgenoot van den dichter ; maar zouden zij niet beter passen 

in een monoloog van den tot nadenken komenden koning 

dan op de lippen zijner oude moeder? 
Voorzeker, zulk een monoloog zou matter en minder 

dramatisch zijn geweest; maar het schijnt mij toch niet waar

schijnlijk dat alléén eischen van dramaturgischen aard Euripides 

tot de assumptie van Aethra hebben gebracht. De dichter 
wilde - naar ' t mij voorkomt - licht laten vallen op de 

vriendschappelijke verhouding, die niet alleen Argos, maar 

ook Troezen met Athene behoort te verbinden. Zoo had hij 

reeds gedaan in den aanvang van den oorlog in zijne Medea 

(j. 431) door de zeer opmerkelijke scène tusschen Aegeus, Pit· 

theus' schoonzoon en Medea, zoo doet hij - en zulks ondanks 

den oorlogstoestand - in zijnen Hippolytus in 428. En zoo 

doet hij ook thans . Aethra vereenigt in haar eerste gebed 

het land van Troezen met Athene 1), en de Argivische vrouwen 

beroepen zich in hare bede tot Theseus (263) op het feit dat 

Athene's koning door zijne moeder, de dochter van Pittheus, 
verwant is aan den stamvader van Argos , Pelops 2) . 

De Atheensche toeschouwers zullen dat beroep hebben be

grepen. Zij hielden de verwantschap met Troezen in eere 

door de benaming van een hunner Demen als Pittheïs, en 

hun historische herinnering kon hen leeren hoezeer eertijds 

de Troezeniërs zelf aan die traditie waren getrouw gebleven 

door de opname der non-combattanten vóór Salamis (Herod., 

1) Over beide staten roept zij de bescherming in van Demeter Eleusi

nia (vs. 3 v.v.) : €~ÓIX If-LOllall f-L€ 0Y}!Tix TE 7rIXIÓ' lf-Loll 7rÓNlI T' 'A,S-Y}lIWlI 

T~lI. TE IIIT.9-Éw" %.9-ÓlIlX . 

2) vs. 263 U.U.: ó'" IIÉÀo7rO" ~11 7r1Xli,;, IIêÀo7rÎ!x" Ó'~7rO %.9-0110" TIX&TOll 

7rIXTP{fOll IXlf-L1X !Tol X,êX-T1f-Lê.9-lX . Vóór vs. 263 is eene lacune, in welke 

buiten eenigen twijfel P ittheus, Aethra's vader is genoemd Cvg!. H era

elid. vs. 207 : IIIT.9-êu" f-L ÉlI i !TTl IIÉÀo7ro", tx, óè IIIT.9-Éw" Ai.9-plX, 7rIXT~P 
Ó' €X- 'ri;!TÓê Y [YlIeTIXI !TÉ.9-êll 0 Y}!T€u,,). De relatie van Athene en Argos 

gaat dus mythisch over Troezen. 
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VIII, 41); volgens het verhaal bij Plutarchus (Them., 10) ging 

Troezen toenmaals nog veel verder: XiX! 'Yàp TP€rp€11I JtY)rplG'a:IITO 

'8Y)f."0G'/y, '8{,0 óf3óÀoi.Jc; ÈlGÓcG'Ttp '8i '8ÓIIT€C;, iG<X! T7;c; Ó7rWpt7.C; Àt7.f."f3éJ.II€ill 

TOi.Jc; 7rt7.è'8a:c; U;€llIrxi 7rrxlJTrxX,Ó;J-€lJ, eTi liè iJ7rèp IXi"TWlJ '8i'8lXG'lGÓcÀOiC; 

T€À€llJ f."iG';J-O{,C;. 

Die tijden waren ver, en de wederzijdsche verhouding van 

Athene en Troezen had sindsdien den invloed ondergaan 

van Attica's imperialistische confederatiepolitiek :. Athene's .... 
vriendschap had het karakter van suprematie aangenomen. 

Zoo was het stellig reeds in 445. Want toen de Spartanen 

bij den dertigjarigen vrede van de Atheners eischten dat zij 

naast Nisaea en Pagae ook Troezen zouden vrijgeven (Ta:ÜTIX 

ràp dx,olJ 'A;J-Y)lJlXioi II€Ào7rolJlJY)G'/WlJ - Thuc., I, 12, 5) stelden 

zij dien eisch toch zeker wel in overeenstemming met de 
Troezeniërs. 

Van dien tijd af had de Atheensche staat de Troezeniërs 

niet meer als vrienden beschouwd; zelfs brandschatte Pericles 

hun land in het tweede jaar van den oorlog (Thuc., 11, 56). 

Maar niet allen vergaten de oude verwantschap. Euripides 

- er werd hierboven reeds op gewezen - herinnerde er met 
nadruk aan, ook reeds in zijn Medea, een stuk zoo vol ver

bittering tegen Corinthe en tegen den oorlog, en zijne mede

burgers bleven gevoelen dat Troezen bij Athene hoorde. 

Tijdens de vredesonderhandelingen van 425 eischen zij Troe

zen weer terug, op grond dat zij twintig jaar vroeger "door 

de omstandigheden genoodzaakt die stad, ten einde geen 

gewichtiger belangen op het spel te zetten, aan Sparta hadden 

afgestaan." 1) Die wensch is niet vervuld: de vredesonder
handelingen sprongen af; ook is er geen enkel bewijs dat Of 

in dien tijd Of na den vrede van Nicias van Troezeensche 
zijde eenige neiging tot toenadering ten opzichte van Athene 

I) Thuc., IV, 21, 3: é( oi" 7roÀ€f."tp 'iÀt7.f30lJ (ol AlXlt.) áU' á7ro Tf,c; 

7rPOT€PIXC; ;/Jf."f3éJ.G'€WC; 'A;J-Y)lJIXIWlJ ;/J'Yx,WPY)G'éJ.lJTWlJ XO:Tà ;/Jf."rpopàç 

Éli T~ TÓT€ lieof."€}JwlJ Tl f."fi.ÀÀOlJ G'7rOlJ'8WlJ. 
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is betoond; integendeel: later in den oorlog vinden we hen 

als plichtmatige bondgenooten van Athene's vijanden hun aantal 

schepen leveren voor de Peloponnesische vloot (Thuc., VIII, 

3, 2; j. 413). Maar toen in 420 de vooruitzichten op een 

bondgenootschap met Argos te Athene begonnen op te komen, 

zal men zich licht met de verwachting hebben bezig gehouden 

dat ook Troezen weer tot de Atheensche zijde zou komen. 

In die omstandigheden is het zeer begrijpelijk dat de dichter 

eene moeder van Troezenischen huize als bemiddelaarster 

kiest om Theseus en den Argivischen koning tot elkander 

te brengen. 

Maar waren dat de omstandigheden onder welke Euripides 

dit drama schreef? Het antwoord op deze vraag kan, zij het 

ook niet met volle nauwkeurigheid, de slotscène der Hiketides 

ons geven. 

Deze slotscène brengt in vele opzichten een verrassing. 

V ooreerst deze, dat Theseus aan Adrastos en de Argivische 

vrouwen verlof geeft (vs. 1165 v.v.) de beenderen der gesneu

velde aanvoerders mee te nemen naar Argos, terwijl hij hen 

daarbij ernstig vermaant om tot in lengte van dagen deze 

weldaad van Athene's koning in dankbare herinnering te be

waren. Den toeschouwer van Euripides' drama moet deze 

voorstelling wel hebben verrast.!) De schrijvers maken daar

van geen melding, noch Herodotus, die (IX, 27) duidelijk 

zegt """o:! :'7 eX 0/ 0: I T7,r.; 7}f.'éT€PO:r.; til 'E},wcrlllt", noch de bronnen 

van Pausanias die evéneens (I, 39) schrijft: "TOi..r.; lIê""poi..r.; 

ÈIITO:U:'7o: Ë:'7O:o/êll. 

Een zóó gewichtige wijziging in eene cultustraditie zal 

ongetwijfeld Euripides niet willekeurig zelf hebben bedacht. 

I) Ongewoon is zulk een overbrenging niet. Het is voldoende naar 

de transportatie van Orestes' gebeente uit Tegea naar Sparta (door de 

godspraak begunstigd), en naar de overbrenging van Theseus' lijk van 

Skyros naar Athene (door Cimon) te verwijzen. 
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Er zal eene overlevering hebben bestaan die hem tot deze 

voorstelling aanmoedigde: eene versie bij welke Adrastos de 

uitlevering der lijken bij Kreon bewerkte. Terecht is er op 

gewezen dat Pindarus (Nem., IX, 24) alleen verbranding van 

de lijken in het veld van Thebe vermeldt ('IrTfUW:;/) (j' h' Ö'X,:J-lXlrTl 

'Y ÀUlG!.,]) ])6rTTO]) ~pi)rTrTlxfU])OI }.WlGX]):J-Éx rTWfl-lXrTl 7r[IX])X]) lGO:7r])Ó])). 

Dezelfde dichter laat (Ol., VI, 14) Adrastos met de beroemde 

woorden 7ro:J-iw rTTpO:Tl~t; ~rp:J-:XÀfl-è, ]) ~fl-~t; een lijkrede op Am
phiaraos houden in de Thebaansche vlakte. 

Zie hier dus eene traditie die 1°. de wreede weigering van 

Kreon niet kent 1) of wellicht berust op eene voorstelling dat 

Adrastos, dien immers ook reeds een versregel van Tyrtaeus 

(XII, 8) roemt om zijn zoete taal ('YÀWrTrTlX]) (j' 'A(jp~rTTOU 
fl-êÛ.I'X,ó'Yy)pw 'i'X,01) door zijn smeekbeden Kreon zou hebben 

vermurwd, 2°. Adrastos meester maakte over de beenderen 

der gestorvenen, die hij dan natuurlijk naar Argos zou heb

ben vervoerd . Wij weten niet of zulk een voorstelling steun 

vond in de oude Thebaïs, al geeft de scholiast op Ol., VI 

wel eenig recht om dit te veronderstellen, daar hij bij de 
woorden ,,7ro:J-Éw enz." aanteekent : ,; 'ArTlGÀY)7rlIx(jY)t; rpY)rTl TIX/)TIX 

êlÀY)rpÉ])O:I ZlG Ti;t; )G/)lGÀIlGY,t; 0Y)/30:t(jOt;. Maar in ieder geval is dus 

de voorstelling oud, en ondanks het feit dat ons niet met 
stelligheid graven der hepta in Argos bekend zijn, mogen 

wij wel aannemen dat deze traditie in Argos in eere was: 
Pausanias vermeldt in zijne beschrijving van Argos (H, 20,4) 

de aldaar aanwezige standbeelden van zeven helden, en iets 

verder (23,2) naast het oude paleis van Adrastos een [êPO]) 

'}>,prplrxplxou !). En nu is het wel opmerkenswaard dat Euripides 

J V gi. Paus., I, 39,2: 0Y)/30:101 (jè TI,]) !x])rx[pêrTl]) TW]) ])êlGpW]) i:J-ê

ÀO])Tl ÀÉ'Y0/)rTl (j0/)])1X1 x,rxl rTWó:~rxl fl-Ix'X,Y)]) 0;'; rprxrTl. 

2) Ons medelid C. W. Vollgraff was zoo vriendelijk mij in verband 

met deze Argivische traditiën opmerkzaam te maken op een door hem 

te Argos opgegraven steen, vermoedelij k een altaar, waarop staat 

E[T]êOlGÀO[U], stellig ouder dan 400 v. C. (vgI. Bull. Corr. Hell.,1919, · 
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die, zooals ik hieronder hoop aan te toonen, de bijzonder

heden van den Eleusinischen cultus ten opzichte van de zeven 

Heroën met groote nauwkeurigheid heeft vermeld, als 't ware 
eene transactie zoekt ter verzoening van de Argivische aan

spraken en die van Athene. Vooreerst treft ons dat niet 

Theseus zelf den epitaphios houdt, terwijl toch juist in den 

Atheenschen eeredienst de instelling der epitaphiën met 

Theseus en de Theseeën in verband pleegt te worden ge

bracht, maar deze eer overdraagt aan Adrastos (837 v.v.). 

Daarnaast is het opvallend dat Theseus wel eerst met nadruk 

ze~t: "ik zal de dood en begraven" (o.a. 560: ,So,xljiw lIêXpOUt;) , 

maar ten slotte (1167) de zorg voor hunne teraardebestelling 

toevertrouwt aan den Argivischen koning, en hem als een 

bondsgeschenk ook uit naam van zijne stad de beenderen 

der helden toevertrouwt: 

Bij een dichter die zoo nauwlettend als Euripides pleegt 

toe te zien op de handhaving der rechten van Athene is dit 

eene opmerkelijke concessie, een uiting van welwillende ge

zindheid jegens Argos, die nauwlijks iets anders kan betee

kenen dan de vertolking van eene vriendschappelijke stemming 

jegens de Argiven, welke hij bij zijne medeburgers deels ver

onderstelt, deels wil wekken. De door hem gegeven voor

stelling, die de 7(UpX,Y.IY.! (1207) handhaaft voor Eleusis, doch 

de reliquieën afstaat aan Argos, is in de Attische litteratuur 

niet aanvaard: ook de pseudo-Lysiaansche Epitaphios zegt 

alweer: " it,So<XIpy'lI lil Tf, tY.&TWlI 'EÀwO"wl." Daarom te meer ver

dient Euripides' voorstelling als eene opzettelijk gekozen 

wijziging de aandacht. 

Beschouwd uit het oogpunt van de dramatische compositie 

had het stuk met deze scène gevoegelijk kunnen eindigen. 

449,17). Dit steenfragment steunt m.i. ongetwijfeld de in ons betoog 

voorgedragen hypothese van graf-cultus voor de Zeven te Argos. 
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Dat Euripides, niet ten voordeele van de technische eenheid, 

zijne tragedie nog verrijkt met een goden verschijning, vindt 

zijne verklaring in het politieke karakter van de SuppUces. 
Dergelijke actueele epilogen geeft Euripides gaarne en wij 

mogen aannemen dat het volk van Athene ze meer dan de 

moderne lezer heeft gewaardeerd. Hier intusschen, in de slot

scène der Hiketides. is wel is waar de actualiteit zelve onmis

kenbaar, maar de vraag, op welken toestand de dichter nu 

eigenlijk het oog heeft, wordt in zeer verschillenden zin beant

woord. Om tot eene beslissing te komen, is het noodzakelijk 

dat wij de ingewikkelde internationale verhoudingen, in Grie

land na den vrede van Nicias ontstaan, in de herinnering 
terugroepen. 

Rust of bevrediging, gelijk Aristophanes die in zijn Pax 
van 421 schildert, heeft die vrede eigenlijk nergens gebracht. 

Te Athene kweekte Sparta's onoprechte en onvolledige uit

voering der vredesvoorwaarden van stonde aan verbittering. 

In de Peloponnesus weigerden de middenstaten hun bonds
plicht tegenover Sparta door aansluiting aan de nieuwe Lace

daemonisch-Atheensche symmachie gestand te doen, en in 

Boeotië zag men in de gesloten overeenkomst niets dan 

schade, daar zij dwong tot uitlevering van tijdens den oorlog 

veroverd terrein. Bovendien, gedachtig aan de invasie van 

Hippocrates, vreesden de Boeotische oligarchen, niet zonder 

reden, voor democratischen invloed van Athene uit. 

Eene afwisseling van allerlei verbonden is uit dien toestand 

van onderling wantrouwen voortgekomen. Elis, Corinthe en 

Argos vereenigden zich, met Chalcidice, om sterker te staan 

tegenover Sparta; en - wat van meer beteekenis was - in 

het voorjaar van 420 gingen Sparta en het jegens Athene niet 

vriendschappelijk gezinde Boeotië een "belangengemeen
schap" aan, buiten weten van Athene en in strijd met de 

vredes bepalingen van het vorige jaar. 

Ruchtbaar geworden, bracht deze verbintenis bovenal te 

Argos groote ongerustheid te weeg. Sparta's coalitie met 
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Boeotië deed verschillende Peloponnesische bondgenooten 

weer overhellen tot Lacedaemon en de Argiven werden be

zorgd dat zij tusschen de beide groote machten, Athene en 
Sparta, geheel alleen zouden komen te staan. Zij wendden zelfs 

pogingen aan om aansluiting met Sparta te verkrijgen, en het 

scheen een oogenblik, dat eene hernieuwing van het vroeger 

bestaande Argivisch-Spartaansche bondgenootschap - tot 

schade van Athene - verwezenlijkt zou worden. Maar de Spar

taansche politiek was ook thans weer onvoorzichtig. Ondanks 

hunne neiging om tegenover de klimmende ontstemming, te 

Athene door hun geheele houding gewekt, zich de vriendschap 

van Argos te verzekeren, talmden de Spartanen met de defi

nitieve afsluiting der Argivisch-Spartaansche overeenkomst, 

en gaven daardoor aan de oorlogspartij te Athene onder 

leiding van Alcibiades de gelegenheid tot energieker door

zetten van hun Antispartaansche politiek. Dit kon met te meer 

succes geschieden toen de tot dusver geheim gehouden ver

bintenis van Sparta met Boeotië onverwacht te Athene be

kend werd. Den verrassenden loop der gebeurtenissen die 

daarvan het gevolg waren, schetst Thucydides op zeer leven

dige wijze. Een Spartaansch gezantschap, te Athene gekomen 

om de ontstemming der Atheners te kalmeeren, werd door 

den in Maart tot strateeg gekozen leider der oorlogspartij, 

Alcibiades, op listige wijze hopeloos geblameerd, en in allerijl 

kwam in den zomer op het onverwachtst een verbond tusschen 

Athene met Argos en zijne bondgenooten tot stand. (Thuc., 

V, 36-46). 
In het kleine drama waarin Thucydides deze verrassende 

gebeurtenis teekent, zijn Nicias en Alcibiades de protagonis

ten: vrede of oorlog met Sparta is het alternatief. En toen 

eenmaal op die wijze als de geschiedschrijver het teek ent, 

een verbond met Argos was aangegaan, kon te Athene geen 

verstandig man den toon van dit verbond misverstaan: binnen 

korter of langer tijd beteekende dit oorlog met Sparta. 

Maar in de teekening van Thucydides, voortreflijk geslaagd 
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als rappe schets van eene reeks snel opeenvolgende gebeurte

nissen, is voor nuanceeringen en overgangen geen plaats. Toch 

heeft ongetwijfeld de gedachte aan toenadering tot de midden

peloponnesische staten niet plotseling, als gevolg van Alcibia

des' politieke handigheid, bij het volk post gevat, en zich 

ook niet van den aanvang af voor allen in zulk een licht ver

toond dat zij daarin noodwendig hervatting van den oorlog 

met Sparta voorzagen. Zij die - zoo als Euripides - den vrede 

wenschten, konden in de maanden die aan de werkelijke af

sluiting der overeenkomst met Argos zijn voorafgegaan, in 
zulk eene toenadering tot de midden-peloponnesische staten 

een bolwerk zien juist tegen de krijgslustige plannen van het 

onbetrouwbare Sparta. Zij deelden daarom nog niet in het 

naieve vertrouwen op de oprechtheid der Spartanen dat 
Nicias predikte! 

Voor zulk eene stemming was plaats, toen de partij van 

Alcibiades Sparta nog niet had ontmaskerd en geblameerd. 

Na de afsluiting van het verbond was zij niet meer denkbaar. 

Het is deze stemming die zich, naar mij voorkomt, duide

lijk weerspiegelt in Euripides' Hiketides. Zij is verklaarbaar, 

indien de dichter in den winter van 421-20 aan zijn stuk 

heeft gewerkt en het heeft aangeboden voor de Dionysiën 

van 420, dus vóór den zomer in welken de symmachie met 

Argos is afgesloten. Dat is de periode, in welke niet slechts 

de Atheensche toehoorders met instemming zullen hebben 

geluisterd naar de uitingen van anti-Boeotische gezindheid, 

aan welke het drama rijk is 1), maar bovenal een treffende 

overeenkomst zullen hebben erkend tusschen de houding 

van Adrastos en de positie van Argos in hun eigen dagen 
(184. v.v.): 

Tc;'X.' o'UlJ (XlJ el7r"OI/;' IIû .. o?ri<XlJ ?r<xpêic; x.9-ÓlJCX 

?rwc; T<XU; 'A5:~lJ<X/C; TólJliE ?rpOa"Tc;'a"a"€/C; ?rÓlJOlJ; 

1) Kenschetsend is, vooral om de tijdelijke machtsontwikkeling van 

Boeotië in die dagen, vs. 124: €:-TIJX.0UlJTCC; O[/K ~?ria"T<XlJT<X/ tpip€llJ . 
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<rw SlIW.IÓt; €lp: ét.rpYJrEI~;J(J.1 T<XSE . 

k7r<XpTYi FèJl wF1 -=.[ 7rE7rOllGIÀ TC1.1 TpÓ7rOUt;, 

TiJ. S' (J.Urx FIXPiJ. xb.~;JElI7;. 

Onze meer bijzondere aandacht vraagt intusschen de slot

scène om het licht dat de verschijning van Athena daarop 

werpt. De godin spreekt Theseus aldus toe: "Laat niet toe 

dat de zonen der gesneuvelden deze beenderen zoo maar 

overbrengen naar het Argivische land. Eisch als bewijs van 

hun erkentelijkheid een eed. Adrastos, als koning daartoe 

bevoegd, zwere dat nooit de Argiven oorlog in ons land 

zullen brengen, en als anderen dat beproeven, zij zulks ge

wapenderhand zullen beletten. Verbreken zij dien eed, dan 

moge verderf hun land treffen. Tot wijding van den eed 

diene de drievoet van Herakies, zijn buit uit Troje, die 

zich in uw paleis bevindt; slacht drie schapen, zoodat hun 

bloed in het bekken van den drievoet stroom.t, grif den 

gezworen eed op den drievoet en stel tot getuigenis den 

drievoet op in den tempel van Delphi. Daarna zult gij het 

offerrnes begraven op de plek zelve van de offering, daar 

waar de brandstapel der helden heeft gestaan, en alzoo zal 

deze plek voor de Argiven een afschrikkend teeken zijn, zoo 

zij ooit langs dien weg Athene zouden willen aanvallen". 

Met zekerheid aan te wijzen dat Euripides hier in mytho

logischen vorm toespeling maakt op bepaalde acmeele gebeur

tenissen, is natuurlijk onmogelijk. Dergelijke waarschuwingen 

tegen onberaden schending van het Attische gebied vindt 

men bij Euripides meer. Intusschen zou stellig zulk een ver

maning aan het adres der Argiven niet zoo heel goed op hare 

plaats zijn geweest, indien zij ware uitgesproken nadat offi

cieel en definitief Athene en Argos onderlinge vriendschap 

en bondstrouw hadden bezworen. 

Daarbij komt nog iets. Athene draagt in ons stuk aan 

Theseus op, den drievoet met den daarin gegriften, door 

beide partijen bezworen eed, te plaatsen onder bescherming 
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van den God van Delphi. Door die voorstelling volgt de 

dichter een gewoon Grieksch gebruik: ook na den vrede van 

Nicias was de acte van vrede tusschen Athene en Sparta in 

steen opgesteld te Delphi (Thuc., V, 18). Maar de acte van 

symmachie tusschen Athene en Argos werd wel behalve in 

de toegetreden steden ook nog te Olympia opgesteld, doch 

niet te Delphi (Thuc., V, 47). Had Euripides dit geweten, 

dan zou hij ongetwijfeld in zijn drama niet aan den eed van 

Adrastos de Delphische sanctie hebben toegevoegd. 

Men zou zelfs kunnen zeggen, en het is ook wel alreeds 

gezegd: "De eed van Adrastos is geenszins eene toespeling 
op een Argivisch verbond in den aanvang van 420 door 

Athene verwacht of gehoopt; maar evenmin eene remini· 

scentie aan eene zoodanige, reeds gesloten overeenkomst. 

Immers het is geen bilaterale conventie." - Voorzeker, juri

disch beschouwd is deze redeneering onweerlegbaar, en wie 

de scène uit de SupPlices, waar Theseus niets belooft en alle 

verplichtingen op de schouders van Adrastos worden gelegd, 

vergelijkt met de acte van confederatie bij Thucydides, zal 

weinig overeenkomst- bespeuren. Maar de projectie van nieuwe 

verwachtingen op het scherm der oude mythologie vraagt 

geen photografische nauwkeurigheid. De structuur van het 
drama brengt niet mee, dat Athena den weldoener door een 

gelijken eed als den beweldadigde zou binden. Desniettemin 

slacht niet Adrastos, doch Theseus het bondsoffer, dat alzoo 

ook hem tegenover de goden bindt. 

Bovendien mag één feit niet uit het oog worden verloren. 

Euripides vereenigt in zijne slotscène twee verschillende 

zaken. Er was een heilige traditie betreffende de ontoegan
kelijkheid der 7n.IpX-~I~[ VOor de Argiven. En daarmee ver

eenigt hij nu de plechtige gelofte van Adrastos met het oog 

op de tijdsomstandigheden, en knoopt die belofte vast aan 

de vermelding van de plek waar het offerrnes is begraven, 

alsmede aan den drievoet van Herakies, waarop de ei!ds

formule wordt gegrift. Hier is geen herhaling van een en het 
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zelfde verbod. De vermelding der graven, in aard gelijk aan 
dergelijke waarschuwingen in Euripides' Heraclz'den en in de 
Eumeniden van Aeschylus. berust ongetwijfeld op eene te 
Eleusis levende traditie. 

De eed van Adrastos daarentegen draagt vooral door het
geen over den drievoet wordt gezegd geheel het karakter van 
eene opzettelijke fictie. Wat die drievoet zelf aangaat, was 
zulk eene fictie niet al te gewaagd. Delphi was rijk aan der
gelijke wijgeschenken, en in den loop der eeuwen zijn die 
"overoude" reliquieën natuurlijk steeds toegenomen. 

Phainias van Eresos, een welbekend historicus uit de school 
van Aristoteles wijst er op (F. H. G., 1I, 297) dat natuurlijk 
die oude wijgeschenken van brons waren. Hij heeft te Delphi 
den bronzen dolk van Antenors ' zoon Helicaon gezien, en den 
drievoet dien Diomedes won bij de ,*S-i',o: i 7rl IIo:r pó" À!j> , 

beide door inscripties gewaarmerkt. Waarom zou dan ook 
inderdaad niet de drievoet die den eed van Adrastos bevatte 
te Delphi te zien zijn geweest? Zeker, dit is niet onmogelijk, 
maar waarschijnlijk is 't niet. Herodotus heeft bij zijn bezoek 
aan Delphi verscheiden zulke stukken gezien, die hij blijk
baar voor echt hield en de inscripties van ' de belangrijkste 
dier oude anathemata heeft hij gecopieerd. Zou hij dezen 
merkwaardigen drievoet hebben verzwegen, indien hij dien 
naast den r p[7roI.Jç 'Af-''{JIT pUullOr; (Her., V, 59-61) had vinden 
staan? Dit is zeer onwaarschijnlijk en leidt ons tot het ver
moeden dat de pericope van den drievoet door Euripides is 
bedacht om de aannemelijkheid van onderlinge toenadering 
tusschen Athene en Argos grooter te maken. 

Met de aanduiding der gewijde plek van de 7rI.JPWXIO:[ is het 

anders gesteld. Hier heeft de dichter te doen met tradities 
die leven in zijn eigen vaderland. De 7rI.Jp~IO:[ op den drie
sprong moet ieder ge100vig Athener hebben gekend. Euripides 
heeft hier het oog op een plek buiten het Eleusinisch heilig
dom. Eleusis ligt dicht aan zee aan een smalle 11/ 2 kilometer 
lange rots. Aan den oostvoet daarvan lag het stadje en niet 

243 



26 

ver van daar, inderdaad aan de splitsing der wegen die naar. 
Thebe en naar Megara ' voeren, vindt men thans nog de 

overblijfselen eener oude, vroeg-Myceensche necropolis. Daar 
vond ook Pausanias de rxcpx[ der zeven. 

Aangaande die heilige graven dient in de laatste plaats 
nog iets te worden gezegd. Er behoeft slechts ter loops op 

te worden gewezen, dat Euripides wèl voortdurend het getal 

ze ven handhaaft, maar dat hij zich zeer goed bewust is, 

dat op die plek niet al de zeven helden waren verbrand. 
Stellig niet Amphiaraos, die vóór Thebe in een aardkloof 

was verdwenen, evenmin Kapaneus, over wiens afzonderlijk 
graf hierna nog moet worden gesproken. De dichter gebrui.kt 

hier juist zoo het getal zeven als bij zijne aanduiding der 

Moeders die het koor vormen, ofschoon hij zeer wel weet 
dat noch Iocaste, Polynices' moeder, noch de moeder van 

Tydeus, welke eene Aetolische was, onder de Argivische 

Smeekelingen aanwezig kon worden gedacht. Hij specificeert 
dit niet en wie naar eene koorverdeeling van vijf moeders, 
ieder met twee dienaressen streeft, neemt den dichter het werk 
uit de handen. Zoo is het ook met de É?l"ro: ?l"up'K/XlrY.i. Euripi
des kan niet hebben bedoeld dat Polynices of Amphiaraos 
te Eleusis waren begraven. Daarom laat hij in den epitaphios 

Adrastos wel spreken over Kapaneus, Eteoklos, Hippome
don, Parthenopaios, Tydeus, maar geeft hij aan Theseus 

enkele woorden van lof in den mond over Amphiaraos en 
Polynices. In den stoet der weggedragen lijken ontbreken deze. 

Waarschijnlijk werden daarvoor ledige draagbedden in den 
stoet opgenomen, zooals Thucydides dit beschrijft (11, 34) 
/ûx dè >GÀllJr, cpÉperrY.1 ta-rpwfl-ÉlJ''1 rWlJ &cprY.lJWlJ, or C(lJ fl-Y; ó/"pó::tWa-llJ k<; 
&lJrY.ipóa-llJ. Ten opzichte van Polynices handhaaft dus Euripides 
stilzwijgend de algemeene traditie die zijn graf te Thebe plaatst, 

want het is hem er om te doen de eÜlJOlrY. van Athene tegen
over de Argivische helden te doen uitkomen. Overigens was 

blijkbaar het "Graf der Zeven" bij Eleusis naamloos. 
Zou ook het graf van Kapaneus eigenlijk naamloos zijn 

244 



27 

geweest? In het oog moet worden gehouden dat Euripides, 

hoewel de compositie der Hikeft'des overal de sporen ver

toont van haastigheid , en dikwijls - zooals in den áywlI 

tusschen den heraut van Thebe en koning Theseus - den 

indruk geeft dat de dichter bij de samenstelling fragmenten 

heeft gebruikt of losse ontwerpen die oorspronkelijk eene 

andere bestemming hadden, in alles wat die graven betreft 

geleerde nauwkeurigheid aan den dag legt. Adrastos vraagt 

den bode die Theseus' overwinning over Kreons troepen 

komt melden met aandrang naar de zorg van den koning 

voor de dooden (753 v.v.) : 

Adr. C:;11 Ó' €ÏWX' .xywlI ~1I, lIé:tGpOIJt; iGOf-Ll(,€T€ ; 

Nunt. ëlTOI y€ ;t},€llIO/t; Ë7I"T' Ècpi lTTlX lTlXlI ),óX01t;. 

Adr. 7I"wt; cp"ht;; ó Ó' &),)..:)t; 71"01) T€::TlIY}lGÓT WlI öX ÀOt; ; 

Nunt. T<XCPCf ÓÉÓOllTlX1 7I"pOç K I::TlXlpWlIOÇ 7I"TIJ'XPu;· 
Adr. TO[;~€/::T€lI B TO;"lI::TillÓ,,; Tit; ó' i[::TlXti 11111; 

Nunt. 0~IT€uç, ITIG/(;'Ó~t; tll::T' ' E ÀW::TEpiç 7I"i TplX. 

Alweder legt de dichter er zich op toe, Attica's aanspraken 

op den voorgrond te brengen, en de oude traditiën onder 

het licht te stellen van actueele feiten . De vraag TO[;XÛ ::T€lI B 
TO[;lI::T€lIÓ€ heeft feitelijk de strekking : "in Boeotië of in Attica?" 

Het antwoord is opzettelijk anachronistisch, want oudtijds was 

Eleutherae Boeotisch; de stad waar zich het oude xoanon 
van Dionysos bevond, werd Atheensch lGIXT' iiX::Tot; TWlI 0~/3lXiwlI . 

Maar tevens riepen de woorden ITlGIWÓ~t; ZlI::T' 'E),w::T€pi" 7I"€TPIX 

bij de Atheensche toeschouwers èn het ~ls Attisch op ge

eischte Panakton èn de Dryoskephalai in de herinnering, den 

pas over den Cithaeron, uit hunne expedities tegen Boeotië 

al den strijders zoo wel bekend. 
Maar bij de vermelding van Kapaneus' graf denkt de dichter 

niet aan toespelingen op zijn eigen tijd ; hier behandelt hij 

een cultus, van welken wij. niet dan door zijn drama iets 

weten, en die toch onmogelijk eene fictie van hem zelven 

kan zijn geweest. 
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Het moet ook thans nog iederen lezer opvallen hoe sterk 
de teekening van Kapaneus' persoon in de grafrede van 

Adrastos afwijkt van den traditioneelen muurbestormer, de 
incarnatie der hybris. Van Kapaneus is ons uit Aeschylus en 

Sophocles slechts het beeld bekend van ongetemden overmoed 

en goddeloosheid. En wat zegt Adrastos van hem? "Hij was 
rijk zonder hoovaardig te zijn, hij had niet meer trots dan 

een arme, hij schuwde de overladen tafels der weeldezuch
tigen. Hij was een oprecht vriend voor hen die bij hem 
waren en voor de afwezigen, betrouwbaar, vriendelijk zonder 
aanmatiging." Het klinkt als een opzettelijk protest tegen alle 

vroegere ·fuXTcxdpofLcxE. Is dat alleen een proeve van een Kapa
neus-teekening onder Argivische belichting? Is het een toe

passing van de leus voor een grafrede: "de mortuis nil nisi 

bene"? .- Die verklaring kan niet bevredigen. De Kapaneus 
der Hikett"des wordt als een held geprezen omdat hij een 

Heros is, omdat hij een graf heeft op een gewijde plaats te 
Eleusis. Litteraire geleerdheid kan hier Euripides hebben 

bijgestaan, indien - wat wij niet weten - ook de oude 
Thebat·s slechts een Kapaneus, vrij van euvelen overmoed 

heeft gekend, maar de hoofdaanleiding lag m.i. in het bij
zondere I feit dat de heros Kapaneus een doodendienst had 

in Eleusis. 
Toen Euripides tien jaren later zijne Phoent·ssae schreef 

keerde hij tot de traditionneele opvatting terug (Phoen., 1172): 

KOC?l"CXllo;"ç dÈ ?l"Wç oi7ro/fL' &v wr; f.fLocilloTO; 

fLCXX,POC&'X}1I0r; yrxp x,)JfLCXx,or; ?l"POçcxfLf3!x(1'o/Ç 

r'X,wlI f.'X,wpo/, ')(,(Xc TO(1'ÓlId' tx,ÓfL?I"CX(1'o, 

fUld' &11 TO (1'ofLlI'lI 7riJp v/v dpycx::roill ~IOr; 

Ta fL1; 0& ')(,(XT' (Xx,pWII ?l"oPY!xfLWlI ÈÀow ?l"óÀlv. 

Maar in het drama van Eleusis spreekt slechts de heraut 
van Thebe op zulk een toon over Kapaneus (495 v.v.); Theseus 
verklaart dat hij hem afzonderlijk zal begraven, afgescheiden 
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van de anderen, "omdat zijn lijk, als door deI\ bliksem van 
Zeus getroffen, heilig (lopóv) is." 

Het zou verkeerd zijn in deze afzondering van Kapaneus' 
lijk eene aanduiding te zien van zijne onreinheid: lepbv be

teekent hier "gewijd" - niet "gevloekt". Een '(;/ó!3k'7TQr;; is 
heilig, goddelijk, zoo goed als Semele, door dat hemelvuur 
getroffen, goddelijk is. Maar die voorstelling kan alleen steun 
vinden in het feit dat men te Eleusis een bliksemgraf kende, 
een bt'dental zouden de Romeinen zeggen, d.i. een èVy/À/';rT/ov. 

Pollux zegt (9,41): ,,;vy/À/';(T/QV' O&TWr;; wlIo,ucXseTo EEr;; 0( lGOCTO:(T1'htEIE 

!3éÀor;; é~ oÎlpo:voü.... )GO:/ TOV /1[0: TOV ê7r' o:ÎlTC1 lGOCTo:/!3cXTY}V." 

Er is stellig aanleiding om aan te nemen dat in den Heros 
Kapaneus - wiens naam Euripides zelf spelenderwijze met 
1'O:7rVOÜV in verband brengt - zulk een Zeür;; 1'O:7r7rWTO:'; ver

scholen is: een doodsgod, een 5-eo.; 'X,5-óvlor;;, dien straks de 

mythologische fantasie tot een tweeden Prometheus of Lucifer 
maakte. Tot die onderstelling moedigt ons de plaats van zijn 

Eleusinisch graf aan. Achter den brandstapel zullen wij aan
stonds Euadne op de rots zien staan. Het graf bevindt zich 
dus ten oosten van den tempel, juist daar waar de opgra

vingen het [epov TIÀOUTWV/OV aan het licht hebben gebracht (cf. 

Suppl., 938). 
Het spreekt van zelf dat voor Euripides en zijn tijdge

nooten de bewoner van dit graf, de "lepor;; vex,pó,,", geen ander 
was dan de strijder tegen Thebe. Maar de tragedie zelve, 
die alleen in de gehee1e ons bekende Grieksche litteratuur 
zijn graf vermeldt, geeft onze gissing, dat de Eleusinische 

Kapaneus geheel willekeurig met den oorlogsheld is geïden
tificeerd, wel eenigen steun. Ik denk aan de figuur van Euadne, 
de dochter van Iphis en gemalin van Kapaneus. Zij is onder 
de zelfopofferende vrouwengestalten van Euripides niet die
gene die ons het meest treft. Haar zelfmoord op den brand
stapel van Kapaneus mist al het roerende van Iphigenia's 
eenvoudige devotie, en geeft, als men haar daad vergelijkt 
met Macaria's vrijw.illig sterven voor de redding van Herakies' 
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kinderen, ons den indruk van een romantisch vertoon en 

van zelfbehagen in eene nuttelooze daad. Toch pleegt men 

Euadne op te nemen in iederen catalogus van edele Euripi

deïsche vrouwen, en ik denk ook wel dat de Euadne-scène, 
door Euripides samengesteld om zijn wel wat schraal drama 

aan te vullen, de licht beweeglijke Atheners zal hebben aan

gedaan: fl.pllSá:/GplJ€t; &JlEP€t; itT~ÀoE. - Maar is het, indien het 

graf in 't Plutonion inderdaad een gewijde plaats was, waar

schijnlijk dat Euripides den zelfmoord van Euadne heeft 

gefingeerd? Mijns inziens moet in een of anderen vorm die 

traditie te Eleusis hebben bestaan. Is daar in het Plutonion 

het bliksemgraf van den aardgeest Kapaneus, dan moet aan 

zijne zijde Euadne zijn neergedaald. Haar naam is waarlijk 

niet ondoorzichtig. Even als Ariadne-Ariagne is zij een van 

de vele gedaanten in welke zich de tXyJlI; II€ptTE<pó!lEI:;( vertoont. 

Dat Euripides en zijn tijdgenooten die verwantschap niet 

meer vermoedden, bewijst niet, dat zij niet heeft bestaan. 

Want voor den dichter - hierop zij ten slotte de nadruk 
gelegd - is Kapaneus een Argivische held. Te meer reden 

voor hem om zijne Smeekelingen en koning Adrastos naar 

de oude traditie in het heilige Eleusis te doen samenkomen 

met Theseus. De cultus van den Heros van Argos vereenigt 

daar Atheners en Argiven in godsdienstige gemeenschap. 
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