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Tekst 1 Alexander op bezoek in Athene
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Op Mardonios’ verzoek ging hierna de Macedoniër Alexandros, de zoon van Amyntas, als
gezant naar Athene. Alexandros was om twee redenen voor deze taak gekozen: in de eerste
plaats had hij vanwege het huwelijk van zijn zuster Gygaia met de Pers Boubares Perzische
familieleden. (…). Daarbij kwam dat Mardonios had vernomen dat Alexandros met Athene
was verbonden door een diplomatieke relatie die hem de eretitel ‘Weldoener’ had bezorgd.
Er was Mardonios namelijk veel aan gelegen om Athene met behulp van deze man aan zijn
kant te krijgen, omdat hij van horen zeggen wist dat het een groot, krijgshaftig volk was dat
de hoofdrol had gespeeld in de Perzische tragedie op zee. Hij was er zeker van dat hij met
de steun van Athene zonder moeite de heerschappij ter zee zou krijgen, en dat klopte ook.
Aan zijn overwicht op het land twijfelde hij niet in ’t minst. De verovering van Griekenland
was alleen een kwestie van tijd. Ik vermoed dat dit zoeken naar een bondgenootschap met
Athene uit de koker van de orakels is gekomen, die hem deze stap min of meer hadden
aanbevolen, en dat hij zich hierdoor liet leiden toen hij Alexandros met de desbetreffende
missie op pad zond.
In de volgende (hier niet opgenomen) passage weidt Herodotus uit over de
familiegeschiedenis van Alexander. Daarna gaat hij als volgt verder:

Ԧȗıȗցȟıı µպȟ İռ կİı ԘȝջȠįȟİȢȡȣ Ս Ԙµփȟĳıȧ.
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ձȣ İպ ԐʍտȜıĳȡ Ԛȣ ĳոȣ ԘȚսȟįȣ ԐʍȡʍıµĴȚıվȣ ՙʍր ȃįȢİȡȟտȡȤ, Ԥȝıȗı ĳչİıǝ
“ ԞȟİȢıȣ ԘȚșȟįהȡț, ȃįȢİցȟțȡȣ ĳչİı ȝջȗıțǝ
‘ Ԧµȡվ Ԑȗȗıȝտș ԱȜıț ʍįȢո ȖįĲțȝջȡȣ ȝջȗȡȤĲį ȡ՝ĳȧȣǝ

ԘȚșȟįտȡțĲț ĳոȣ ԑµįȢĳչİįȣ ĳոȣ Ԛȣ Ԛµպ ԚȠ ԚȜıտȟȧȟ ȗıȟȡµջȟįȣ ʍչĲįȣ µıĳտșµț. Ȅףȟ ĳı
20

կİı, ȃįȢİցȟțı, ʍȡտıțǝ ĳȡףĳȡ µպȟ ĳռȟ ȗ׆ȟ ĲĴț Ԑʍցİȡȣ, ĳȡףĳȡ İպ Ԕȝȝșȟ ʍȢրȣ ĳįփĳׄ
ԛȝջĲȚȧȟ įĳȡտ, Աȟĳțȟį Ԓȟ ԚȚջȝȧĲț, Ԛցȟĳıȣ įĳցȟȡµȡț. ՅȢչ ĳı ʍչȟĳį ĲĴț, Ԯȟ İռ
Ȗȡփȝȧȟĳįտ ȗı Ԛµȡվ Սµȡȝȡȗջıțȟ, ԐȟցȢȚȧĲȡȟ, ՑĲį Ԛȗք ԚȟջʍȢșĲį.
Ȋȡփĳȧȟ İպ Ԑʍțȗµջȟȧȟ ԐȟįȗȜįտȧȣ Ԥȥıț µȡț ʍȡțջıțȟ ĳįףĳį, Ԯȟ µռ ĳր ՙµջĳıȢȡȟ įՀĳțȡȟ
ȗջȟșĳįț. Ȃջȗȧ İպ ՙµהȟ ĳչİı. Ȅףȟ ĳտ µįտȟıĲȚı ʍցȝıµȡȟ ȖįĲțȝջȨ ԐȟĳįıțȢցµıȟȡț; Ȇ՜ĳı
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ȗոȢ Ԓȟ ՙʍıȢȖչȝȡțĲȚı ȡ՜ĳı ȡՃȡտ ĳı ԚĲĳպ Ԑȟĳջȥıțȟ ĳրȟ ʍչȟĳį ȥȢցȟȡȟ. ǽՀİıĳı µպȟ ȗոȢ
ĳ׆ȣ ȅջȢȠıȧ ĲĳȢįĳșȝįĲտșȣ ĳր ʍȝ׆Țȡȣ Ȝįվ ĳո ԤȢȗį, ʍȤȟȚչȟıĲȚı İպ Ȝįվ ĳռȟ ȟףȟ ʍįȢ’
Ԛµȡվ ԚȡףĲįȟ İփȟįµțȟ, խĲĳı Ȝįվ Ԯȟ ԭµջįȣ ՙʍıȢȖչȝșĲȚı Ȝįվ ȟțȜսĲșĳı, ĳȡ ףʍıȢ ՙµהȟ
ȡİıµտį Ԛȝʍվȣ ıՀ ʍıȢ ı՞ ĴȢȡȟջıĳı, Ԕȝȝș ʍįȢջĲĳįț ʍȡȝȝįʍȝșĲտș. ȃռ ծȟ ȖȡփȝıĲȚı
ʍįȢțĲȡփµıȟȡț ȖįĲțȝջȨ ĲĳıȢջıĲȚįț µպȟ ĳ׆ȣ ȥօȢșȣ, Țջıțȟ İպ įԼıվ ʍıȢվ ՙµջȧȟ įĳȟ,
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Ԑȝȝո ȜįĳįȝփĲįĲȚı. ȇįȢջȥıț İպ ՙµהȟ ȜչȝȝțĲĳį ȜįĳįȝփĲįĲȚįț, ȖįĲțȝջȡȣ ĳįփĳׄ
ՍȢµșµջȟȡȤ. ԪĲĳı ԚȝıփȚıȢȡț, ԭµהȟ Սµįțȥµտșȟ ĲȤȟȚջµıȟȡț ԔȟıȤ ĳı İցȝȡȤ Ȝįվ
Ԑʍչĳșȣ.’
ȃįȢİցȟțȡȣ µպȟ ĳįףĳį, ծ ԘȚșȟįהȡț, Ԛȟıĳıտȝįĳց µȡț ıԼʍıהȟ ʍȢրȣ ՙµջįȣ. Ԧȗք İպ
ʍıȢվ µպȟ ıȟȡտșȣ ĳ׆ȣ ʍȢրȣ ՙµջįȣ ԚȡփĲșȣ ԚȠ Ԛµı ףȡİպȟ ȝջȠȧ (ȡ ȗոȢ Ԓȟ ȟףȟ ʍȢĳȡȟ
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ԚȜµչȚȡțĳı), ʍȢȡĲȥȢșտȘȧ İպ ՙµջȧȟ ʍıտȚıĲȚįț ȃįȢİȡȟտ. ԦȟȡȢ ȗոȢ ՙµהȟ ȡȜ ȡՁȡțĲțғ
ĳı ԚĲȡµջȟȡțĲț ĳրȟ ʍչȟĳį ȥȢցȟȡȟ ʍȡȝıµջıțȟ ȅջȢȠׄ (ıԼ ȗոȢ ԚȟօȢȧȟ ĳȡףĳȡ Ԛȟ ՙµהȟ,
ȡȜ Ԕȟ Ȝȡĳı Ԛȣ ՙµջįȣ ԲȝȚȡȟ Ԥȥȧȟ ȝցȗȡȤȣ ĳȡփĲİı)ǝ Ȝįվ ȗոȢ İփȟįµțȣ ՙʍպȢ ԔȟȚȢȧʍȡȟ
ԭ ȖįĲțȝջȡȣ ԚĲĳվ Ȝįվ ȥıվȢ ՙʍıȢµսȜșȣ. Զȟ ծȟ µռ įĳտȜį ՍµȡȝȡȗսĲșĳı, µıȗչȝį
ʍȢȡĳıțȟցȟĳȧȟ Ԛʍ’ ȡՃĲț Սµȡȝȡȗջıțȟ ԚȚջȝȡȤĲț, İıțµįտȟȧ ՙʍպȢ ՙµջȧȟ Ԛȟ ĳȢտȖ ĳı
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µչȝțĲĳį ȡԼȜșµջȟȧȟ ĳȟ ĲȤµµչȥȧȟ ʍչȟĳȧȟ įԼıտ ĳı ĴȚıțȢȡµջȟȧȟ µȡփȟȧȟ, ԚȠįտȢıĳȡȟ
µıĳįտȥµțցȟ ĳı ĳռȟ ȗ׆ȟ ԚȜĳșµջȟȧȟ. Ԙȝȝո ʍıտȚıĲȚıǝ ʍȡȝȝȡ ףȗոȢ ՙµהȟ ԔȠțį ĳįףĳį, ıԼ
ȖįĲțȝıփȣ ȗı Ս µջȗįȣ µȡփȟȡțĲț ՙµהȟ ԧȝȝսȟȧȟ ĳոȣ ԑµįȢĳչİįȣ Ԑʍțıվȣ ԚȚջȝıț Ĵտȝȡȣ
ȗıȟջĲȚįț.”
ԘȝջȠįȟİȢȡȣ µպȟ ĳįףĳį ԤȝıȠı. ȂįȜıİįțµցȟțȡț İպ ʍȤȚցµıȟȡț ԱȜıțȟ ԘȝջȠįȟİȢȡȟ
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Ԛȣ ԘȚսȟįȣ Ԛȣ Սµȡȝȡȗտșȟ ԔȠȡȟĳį ĳ ȖįȢȖչȢ ԘȚșȟįտȡȤȣ, ԐȟįµȟșĲȚջȟĳıȣ ĳȟ
ȝȡȗտȧȟ խȣ ĲĴıįȣ ȥȢıցȟ ԚĲĳț ԕµį ĳȡהĲț ԔȝȝȡțĲț ǼȧȢțıףĲț ԚȜʍտʍĳıțȟ ԚȜ
ȇıȝȡʍȡȟȟսĲȡȤ ՙʍր ȃսİȧȟ ĳı Ȝįվ ԘȚșȟįտȧȟ, ȜչȢĳį ĳı ԤİıțĲįȟ µռ ՍµȡȝȡȗսĲȧĲț ĳ
ȇջȢĲׄ ԘȚșȟįהȡț, įĳտȜį ĳջ ĲĴț ԤİȡȠı ʍջµʍıțȟ ԐȗȗջȝȡȤȣ. ȁįվ İռ ĲȤȟջʍțʍĳı խĲĳı
Սµȡ ףĲĴıȧȟ ȗտȟıĲȚįț ĳռȟ ȜįĳչĲĳįĲțȟǝ Ԛʍįȟջµıțȟįȟ ȗոȢ ȡԽ ԘȚșȟįהȡț İțįĳȢտȖȡȟĳıȣ,
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ı՞ ԚʍțĲĳչµıȟȡț Ցĳț Ԥµıȝȝȡȟ ȂįȜıİįțµցȟțȡț ʍıփĲıĲȚįț ԱȜȡȟĳį ʍįȢո ĳȡ ףȖįȢȖչȢȡȤ
Ԕȗȗıȝȡȟ Ԛʍ’ Սµȡȝȡȗտׄ, ʍȤȚցµıȟȡտ ĳı ʍջµȦıțȟ Ȝįĳո ĳչȥȡȣ ԐȗȗջȝȡȤȣ. Ԧʍտĳșİıȣ ծȟ
ԚʍȡտıȤȟ, ԚȟİıțȜȟփµıȟȡț ĳȡהĲț ȂįȜıİįțµȡȟտȡțĲț ĳռȟ ԛȧȤĳȟ ȗȟօµșȟ.
In de volgende (hier niet opgenomen) passage beschrijft Herodotus hoe de Spartanen zich
tot de Atheners richten met het dringende verzoek niet in te gaan op de voorstellen van de
Perzen. Daarna gaat hij als volgt verder:

ԘȚșȟįהȡț İպ ʍȢրȣ µպȟ ԘȝջȠįȟİȢȡȟ ՙʍıȜȢտȟįȟĳȡ ĳչİıǝ
“ȁįվ įĳȡվ ĳȡףĳց ȗı ԚʍțĲĳչµıȚį Ցĳț ʍȡȝȝįʍȝșĲտș ԚĲĳվ ĳ ȃսİ İփȟįµțȣ  ʍıȢ
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ԭµהȟ, խĲĳı ȡİպȟ İı הĳȡףĳց ȗı ՌȟıțİտȘıțȟ. Ԙȝȝ’ Ցµȧȣ ԚȝıȤȚıȢտșȣ ȗȝțȥցµıȟȡț
ԐµȤȟıփµıȚį ȡ՝ĳȧȣ ՑȜȧȣ Ԓȟ Ȝįվ İȤȟօµıȚį. Փµȡȝȡȗ׆Ĳįț İպ ĳ ȖįȢȖչȢ µսĳı Ĳւ
ԭµջįȣ ʍıțȢ ԐȟįʍıտȚıțȟ ȡ՜ĳı ԭµıהȣ ʍıțĲցµıȚį. Ȅףȟ ĳı Ԑʍչȗȗıȝȝı ȃįȢİȡȟտ թȣ
ԘȚșȟįהȡț ȝջȗȡȤĲț, ԤĲĳ’ Ԓȟ Ս Աȝțȡȣ ĳռȟ įĳռȟ Սİրȟ Հׄ ĳ ׇʍıȢ Ȝįվ ȟףȟ ԤȢȥıĳįț,
µսȜȡĳı ՍµȡȝȡȗսĲıțȟ ԭµջįȣ ȅջȢȠׄǝ Ԑȝȝո ȚıȡהĲտ ĳı ĲȤµµչȥȡțĲț ʍտĲȤȟȡտ µțȟ ԚʍջȠțµıȟ
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ԐµȤȟցµıȟȡț Ȝįվ ĳȡהĲț ԱȢȧĲț, ĳȟ ԚȜıהȟȡȣ ȡİıµտįȟ Րʍțȟ Ԥȥȧȟ ԚȟջʍȢșĲı ĳȡփȣ ĳı
ȡՀȜȡȤȣ Ȝįվ ĳո Ԑȗչȝµįĳį. ȉփ ĳı ĳȡ ףȝȡțʍȡ ףȝցȗȡȤȣ Ԥȥȧȟ ĳȡțȡփĲİı µռ ԚʍțĴįտȟıȡ
ԘȚșȟįտȡțĲț, µșİպ İȡȜջȧȟ ȥȢșĲĳո ՙʍȡȢȗջıțȟ ԐȚջµțĲĳį ԤȢİıțȟ ʍįȢįտȟıı. Ȇ ȗչȢ Ĳı
ȖȡȤȝցµıȚį ȡİպȟ ԔȥįȢț ʍȢրȣ ԘȚșȟįտȧȟ ʍįȚıהȟ, Ԛցȟĳį ʍȢցȠıțȟցȟ ĳı Ȝįվ Ĵտȝȡȟ.”
Herodotus, Historiën VIII, 136 (vertaling H.L. van Dolen), 140-141 en 143
Aantekeningen
regel 21 įĳցȟȡµȡȣ onafhankelijk
regel 22 ԐȟȡȢȚցȧ weer opbouwen
regel 24 ԐȟĳįıտȢȡµįț + dat. opnemen
tegen
regel 28 ʍȡȝȝįʍȝսĲțȡȣ vele malen zo
groot
regel 29 ʍįȢțĲցȡµįț + dat. zich gelijk
achten aan
regel 31 ԭ Սµįțȥµտș bondgenootschap
regel 35 ʍȢȡĲȥȢșտȘȧ + gen. verzoeken
regel 38 ՙʍıȢµսȜșȣ bijzonder lang
regel 39 Ս ĳȢտȖȡȣ weg
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regel 41 ĳր µıĳįտȥµțȡȟ slagveld
regel 49 ԭ ȜįĳչĲĳįĲțȣ binnenkomst
Ԛʍįȟįµջȟȧ langer wachten
regel 54 ʍȡȝȝįʍȝսĲțȡȣ vele malen zo
groot
regel 55 ȗȝտȥȡµįț + gen. hechten aan
regel 60 ԭ Րʍțȣ respect
regel 62 ՙʍȡȢȗջȧ doen
regel 62 ԐȚջµțĲĳȡȣ onrechtvaardig
regel 63 Ս ʍȢցȠıțȟȡȣ diplomatieke
vertegenwoordiger
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Tekst 2
Thucydides beschrijft het bezoek van een Atheens gezantschap aan de Meliërs. De Atheners
hebben de Meliërs een voorstel gedaan. De Meliërs hebben dit voorstel afgewezen. Hierop
reageren de Atheners verontwaardigd. De Meliërs antwoorden daarop:
1
2
3
4
5
6

Atheners, wij zijn niet tot een andere conclusie gekomen dan voorheen en wij zullen niet
een stad die 700 jaar in vrijheid heeft geleefd in één kort ogenblik daarvan beroven; wij
zullen trachten ons te redden, vertrouwend op de goddelijke voorzienigheid, die ons tot nog
toe heeft behoed en op de hulp van de mensen, van de Spartanen. Toch doen wij het
voorstel dat wij uw vrienden zullen zijn, vijandig aan geen van beide partijen, dat gij ons
land zult verlaten, na een verdrag te hebben gesloten, dat voor ons beiden aannemelijk is.
Thucydides V, 112

Tekst 3
Aelius Aristides, een Griekse redenaar uit de 2e eeuw na Christus, schrijft in een
redevoering waarin hij Athene ophemelt, over het gezantschap van Alexander:
1
2
3
4
5
6
7
8

Alexander, de koning van Macedonië, trad op als leider van het gezantschap. Toch waren de
Atheners totaal niet onder de indruk van het aanbod en alleen de diplomatieke
omgangsvormen redden de ambassadeur. Desondanks stuurden ze hem niet eenvoudigweg
ongestraft weg, maar als hij niet voor zonsondergang de grens over was, dan ….!
Ze verklaarden dat hij in de toekomst beter andere aanbevelingen kon doen aan de
Atheners, want hij zou het er niet nog eens met zulke voorstellen levend van af brengen. En
tegelijk werd hij door gidsen door hun gebied weggeleid om te voorkomen dat iemand hem
iets zou aandoen en dat hij met iemand zou spreken.
Aelius Aristides, Panathenaikos 175

Tekst 4
Kleisthenes, de tiran van Sicyon, heeft huwelijkskandidaten voor zijn dochter uitgenodigd
een jaar lang aan zijn hof te verblijven. Hij heeft beloofd dat hij na precies een jaar bekend
zal maken wie hij heeft uitgekozen als man voor zijn dochter.

ձȣ İպ ԭ ȜȤȢտș Ԛȗջȟıĳȡ ĳȟ ԭµıȢջȧȟ ĳ׆ȣ ĳı ȜįĳįȜȝտĲțȡȣ ĳȡ ףȗչµȡȤ Ȝįվ
ԚȜĴչĲțȡȣ įĳȡ ףȁȝıțĲȚջȟıȡȣ ĳրȟ ȜȢտȟȡț ԚȜ ʍչȟĳȧȟ, ȚփĲįȣ Ȗȡףȣ ԛȜįĳրȟ Ս
ȁȝıțĲȚջȟșȣ ıօȥıı įĳȡփȣ ĳı ĳȡւȣ µȟșĲĳ׆Ȣįȣ Ȝįվ ȉțȜȤȧȟտȡȤȣ ʍչȟĳįȣ. ձȣ İպ Ԑʍր
İıտʍȟȡȤ Ԛȗտȟȡȟĳȡ, ȡԽ µȟșĲĳ׆Ȣıȣ ԤȢțȟ ıՂȥȡȟ ԐµĴտ ĳı µȡȤĲțȜ ׇȜįվ ĳ ȝıȗȡµջȟ Ԛȣ ĳր
5

µջĲȡȟ. ȇȢȡț،ȡփĲșȣ İպ ĳ׆ȣ ʍցĲțȡȣ Ȝįĳջȥȧȟ ʍȡȝȝրȟ ĳȡւȣ ԔȝȝȡȤȣ Ս ՅʍʍȡȜȝıտİșȣ
ԚȜջȝıȤĲջ ȡԽ ĳրȟ įȝșĳռȟ įȝ׆Ĳįț Ԛµµıȝıտįȟ, ʍıțȚȡµջȟȡȤ İպ ĳȡ ףįȝșĳջȧ
ՌȢȥսĲįĳȡ. ȁįտ Ȝȧȣ ԛȧȤĳ µպȟ ԐȢıĲĳȣ ՌȢȥջıĳȡ, Ս ȁȝıțĲȚջȟșȣ İպ ՍȢջȧȟ Ցȝȡȟ ĳր
ʍȢ׆ȗµį ՙʍօʍĳıȤı. ȃıĳո İպ ԚʍțĲȥքȟ Ս ՅʍʍȡȜȝıտİșȣ ȥȢցȟȡȟ ԚȜջȝıȤĲջ ĳțȟį ĳȢչʍıȘįȟ
ԚĲıȟıהȜįț, ԚĲıȝȚȡփĲșȣ İպ ĳ׆ȣ ĳȢįʍջȘșȣ ʍȢĳį µպȟ Ԛʍ' įĳ׆ȣ ՌȢȥսĲįĳȡ ȂįȜȧȟțȜո
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Ĳȥșµչĳțį, µıĳո İպ Ԕȝȝį ԘĳĳțȜչ, ĳր ĳȢտĳȡȟ İպ ĳռȟ ȜıĴįȝռȟ ԚȢıտĲįȣ Ԛʍվ ĳռȟ ĳȢչʍıȘįȟ
ĳȡהĲț ĲȜջȝıĲț ԚȥıțȢȡȟցµșĲı. ȁȝıțĲȚջȟșȣ İպ ĳո µպȟ ʍȢĳį Ȝįվ ĳո İıփĳıȢį
ՌȢȥıȡµջȟȡȤ, ԐʍȡĲĳȤȗջȧȟ ȗįµȖȢրȟ Ԕȟ ȡԽ Ԥĳț ȗıȟջĲȚįț ՅʍʍȡȜȝıտİıį İțո ĳսȟ ĳı
ՐȢȥșĲțȟ Ȝįվ ĳռȟ Ԑȟįțİıտșȟ, Ȝįĳıהȥı ԛȧȤĳցȟ, ȡ ȖȡȤȝցµıȟȡȣ ԚȜȢįȗ׆ȟįț Ԛȣ įĳցȟǝ թȣ
İպ ıՂİı ĳȡהĲț ĲȜջȝıĲț ȥıțȢȡȟȡµսĲįȟĳį, ȡȜջĳț Ȝįĳջȥıțȟ İȤȟչµıȟȡȣ ıՂʍıǝ

15

“ն ʍį הȊıțĲչȟİȢȡȤ, ԐʍȡȢȥսĲįց ȗı µպȟ ĳրȟ ȗչµȡȟ.”
Փ İպ ՅʍʍȡȜȝıտİșȣ ՙʍȡȝįȖքȟ ıՂʍıǝ “Ȇ ĴȢȡȟĳվȣ ՅʍʍȡȜȝıտİׄ.”
Ԙʍր ĳȡփĳȡȤ µպȟ ĳȡףĳȡ ՌȟȡµչȘıĳįț.
ȁȝıțĲȚջȟșȣ İպ Ĳțȗռȟ ʍȡțșĲչµıȟȡȣ ԤȝıȠı Ԛȣ µջĲȡȟ ĳչİıǝ
“ԞȟİȢıȣ ʍįțİրȣ ĳ׆ȣ Ԛµ׆ȣ µȟșĲĳ׆Ȣıȣ, Ԛȗք Ȝįվ ʍչȟĳįȣ ՙµջįȣ Ԛʍįțȟջȧ Ȝįվ ʍֻĲț ՙµהȟ,

20

ıԼ ȡՃցȟ ĳı ıՀș, ȥįȢțȘȡտµșȟ Ԕȟ, µսĳ' ԥȟį ՙµջȧȟ ԚȠįտȢıĳȡȟ ԐʍȡȜȢտȟȧȟ µսĳı ĳȡւȣ
ȝȡțʍȡւȣ ԐʍȡİȡȜțµչȘȧȟǝ Ԑȝȝ' ȡ ȗոȢ ȡՃչ ĳı ԚĲĳվ µț׆ȣ ʍջȢț ʍįȢȚջȟȡȤ ȖȡȤȝıփȡȟĳį
ʍֻĲț Ȝįĳո ȟցȡȟ ʍȡțջıțȟ, ĳȡהĲț µպȟ ՙµջȧȟ ԐʍıȝįȤȟȡµջȟȡțĲț ĳȡףİı ĳȡ ףȗչµȡȤ
ĳչȝįȟĳȡȟ ԐȢȗȤȢտȡȤ ԛȜչĲĳ İȧȢıռȟ İտİȧµț ĳ׆ȣ ԐȠțօĲțȡȣ ıՁȟıȜį ĳ׆ȣ ԚȠ Ԛµı ףȗ׆µįț
Ȝįվ ĳ׆ȣ ԚȠ ȡՀȜȡȤ Ԑʍȡİșµտșȣ, ĳ İպ ԘȝȜµջȧȟȡȣ ȃıȗįȜȝջȨ ԚȗȗȤ ʍįהİį ĳռȟ Ԛµռȟ

25

ԘȗįȢտĲĳșȟ ȟցµȡțĲț ĳȡהĲț ԘȚșȟįտȧȟ.”
ĮįµջȟȡȤ İպ ԚȗȗȤֻĲȚįț ȃıȗįȜȝջȡȣ ԚȜıȜփȢȧĳȡ Ս ȗչµȡȣ ȁȝıțĲȚջȟıȨ.
Herodotus Historiën VI, 129-130
Aantekeningen
regel 1 ԭ ȜįĳչȜȝțĲțȣ ĳȡ ףȗչµȡȤ
huwelijksfeest
regel 2 ԭ ԤȜĴįĲțȣ bekendmaking
regel 6 įȝջȧ op de fluit spelen
ԭ Ԛµµջȝıțį dansmuziek
regel 7 ԐȢıĲĳցȣ welgevallig
regel 10 ĳր Ĳȥșµչĳțȡȟ danspas
regel 11 ȥıțȢȡȟȡµջȧ bewegingen
maken

regel 12 ԐʍȡĲĳȤȗջȧ verafschuwen
regel 13 ԚȜȢսȗȟȤµț in woede uitbarsten
regel 14 ȥıțȢȡȟȡµջȧ bewegingen
maken
regel 15 ԐʍȡȢȥջȡµįț verdansen
regel 23 ԭ ԐȠտȧĲțȣ wens
regel 24 ԭ Ԑʍȡİșµտș afwezigheid
regel 26 ȜȤȢցȧ bekrachtigen

Tekst 5
De Nederlandse schrijver Louis Couperus (1863-1923) heeft een bewerking gemaakt van
het verhaal over Kleisthenes en de huwelijkskandidaten.
De dag van de bekendmaking van de bruidegom is inmiddels aangebroken en na het eten
begint Hippokleides te dansen. Vervolgens vraagt hij om een tafel.

5



Hij sprong op de tafel en danste, na een Lakedaimonische dans, die er meê door kon, een
Atheenschen dans uit de kroegen van den Piraios. Agaristè’s vader fronste de brauwen van
verontwaardiging. Maar Hippokleides liet het er niet bij. Plotseling stond hij op zijn hoofd,
op de tafel. En, als een akrobaat van de straat, deed hij de prachtigste toeren en bewoog met
zijne mooie beenen zoo als een ander met de armen bewogen zoû hebben. Op zijn godekop
draaide hij rond op de tafel, een tol gelijk.
De vrijers van Agaristè vermaakten zich zeer. Hippokleides had groot succes. Kleisthenes
echter was woedend. Hij zeide:
-Zoon van Tisandros, om uw dans gaat uw huwelijk niet door.
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-Dat maakt niets voor Hippokleides uit! antwoordde de mooie danser (…).
Er was een soort van schandaal maar de honigblonde Agaristè trok haar woedenden vader
ter zijde. Zij was wel allerliefst en schoonere maagd was er niet in Hellas. En zij zeide:
-Maar vader, ik wil dien mooien Hippokleides niet eens hebben!
-En wien wil je dan? riep haar vader (…).
-Vader, ik wil Megakles hebben tot man, zeide Agaristè, betooverend van glimlach.
-Megakles? Maar kind, geld heb je niet noodig!
-Maar vader, ik kies hem ook niet om zijn geld. En mij hoeft hij ook niet om mijn geld te
beminnen, want hij is, geloof ik, rijker dan wij.
-Hoe weet je dat?
-Ik heb heel veel met hem gesproken en gewandeld, in de rozentuinen, deze maanden.
Vadertje-lief, hoor eens naar mij, je gehoorzame kind Agaristè. Megakles is niet zoo mooi
als Hippokleides, maar hij is zeker even eerlijk als onze danser, die alleen voor u gedanst
heeft omdat hij niet met mij trouwen wil: hij houdt van een ander lief meisje in Athene.
Uit: L. Couperus, Antiquiteiten / De Vrijers

Tekst 6
Op grond van een orakel heeft Croesus, koning van Lydië in Klein-Azië, besloten in Griekenland
op zoek te gaan naar een bondgenoot tegen de Perzen. Hij wint daarom informatie in over de
verschillende Griekse steden.
1

Ȋįףĳį İռ ծȟ ʍչȟĳį ʍȤȟȚįȟցµıȟȡȣ Ս ȁȢȡהĲȡȣ Ԥʍıµʍı Ԛȣ ȉʍչȢĳșȟ ԐȗȗջȝȡȤȣ

2

İȢչ ĳı ĴջȢȡȟĳįȣ Ȝįվ İıșĲȡµջȟȡȤȣ ĲȤµµįȥտșȣ, Ԛȟĳıțȝչµıȟցȣ ĳı ĳո ȝջȗıțȟ ȥȢ׆ȟ.

3

ȆԽ İպ ԚȝȚցȟĳıȣ Ԥȝıȗȡȟ·

4

“ ǽʍıµȦı ԭµջįȣ ȁȢȡהĲȡȣ Ս ȂȤİȟ ĳı Ȝįվ Ԕȝȝȧȟ ԚȚȟջȧȟ ȖįĲțȝıփȣ, ȝջȗȧȟ ĳչİı·

5

Ȏ ȂįȜıİįțµցȟțȡț, ȥȢսĲįȟĳȡȣ ĳȡ ףȚıȡ ףĳրȟ כǽȝȝșȟį Ĵտȝȡȟ ʍȢȡĲȚջĲȚįț

6

- ՙµջįȣ ȗոȢ ʍȤȟȚչȟȡµįț ʍȢȡıĲĳչȟįț ĳ׆ȣ ǽȝȝչİȡȣ - ՙµջįȣ ծȟ Ȝįĳո ĳր

7

ȥȢșĲĳսȢțȡȟ ʍȢȡĲȜįȝջȡµįț, Ĵտȝȡȣ ĳı Țջȝȧȟ ȗıȟջĲȚįț Ȝįվ Ĳփµµįȥȡȣ ԔȟıȤ ĳı

8

İցȝȡȤ Ȝįվ Ԑʍչĳșȣ.”

9

ȁȢȡהĲȡȣ µպȟ İռ ĳįףĳį İț' Ԑȗȗջȝȧȟ ԚʍıȜșȢȤȜıփıĳȡ, ȂįȜıİįțµցȟțȡț İպ ԐȜșȜȡցĳıȣ

10

Ȝįվ įĳȡվ ĳր ȚıȡʍȢցʍțȡȟ ĳր ȁȢȡտĲ ȗıȟցµıȟȡȟ ԱĲȚșĲչȟ ĳı ĳ ׇԐʍտȠț ĳȟ ȂȤİȟ

11

Ȝįվ ԚʍȡțսĲįȟĳȡ ՑȢȜțį Ƞıțȟտșȣ ʍջȢț Ȝįվ ĲȤµµįȥտșȣ. ȁįվ ȗչȢ ĳțȟıȣ įĳȡւȣ ııȢȗıĲտįț

12

ıՂȥȡȟ ԚȜ ȁȢȡտĲȡȤ ʍȢցĳıȢȡȟ Ԥĳț ȗıȗȡȟȤהįț.
Herodotus noemt hierna de zojuist aangeduide weldaden die Croesus de Spartanen in het
verleden heeft bewezen.
Herodotus, Historiën I, 69
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ĳįףĳį ʍչȟĳį verwijst naar de informatie over Griekenland.
İռ ծȟ onvertaald laten
İıսĲȡµįț futurum van İջȡµįț + gen. = vragen
Ԛȟıĳıțȝչµșȟ aoristus van Ԛȟĳջȝȝȡµįț
ȥȢ׆ȟ zij moesten
ȥȢսȧ door middel van een orakel ertoe aansporen
ʍȢȡĲĳտȚıµįț + 2 acc. maken tot
ʍȢȡıĲĳչȟįț infinitivus perf. van ʍȢȡדĲĳșµț
ʍȢȡĲȜįȝջȡµįț te hulp roepen
ԚʍțȜșȢȤȜıփȡµįț laten meedelen
ԐȜșȜȡցĳıȣ participium perf.
ĳր ȚıȡʍȢցʍțȡȟ orakeluitspraak
ȗտȗȟȡµįț gegeven worden
ԱĲȚșȟ aoristus van Աİȡµįț
ĳı onvertaald laten
ԭ ԔʍțȠțȣ komst
Ƞıțȟտșȣ ʍջȢț = ʍıȢվ Ƞıțȟտșȣ
ȁįվ ȗչȢ want
Ԥȥȧ daartoe verplichten
ԚȜ van de kant van
Ԥĳț al
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