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Let	op	het	einde	1	–	Herodotus	9.122	
Lesgroep:	Grieks	4des	
	
Auteur:	Marc	Vercruysse	 	

Piae memoriae Magistri Herman Verdin 

'Es ist bei Herodot keineswegs unangebracht (…),  
in den Erzählungen einen versteckten Sinn zu vermuten,  

wir laufen kaum Gefahr zuviel, sondern eher zuwenig "heraus zu interpretieren",…'  
 

'If one is to explore the meaning (or range of possible meanings) of the Histories, 
one simply must look to the end.'1 

 

Vaak lezen we met onze leerlingen een klassieke tekst vanaf het begin, omdat de auteur daar 

soms zijn 'programma' verwoordt. Het einde bereiken we minder vaak, tenzij we er bewust 

voor kiezen. Dat doen we hier met het intrigerende slothoofdstuk van Herodotus' Historiën 

(9.122). Zoals Solon het in zijn gesprek met Croesus aanraadt (1.32.9), letten we dus op het 

einde. 

 

1. Het slot van Herodotus' Historiën in zijn context 

Bij de indeling van Herodotus' werk in hoofdstukken (door Gottfried Jungermann, in 1608) 

werd 9.122 terecht afgezonderd, want het vormt een duidelijke narratieve breuk.2 Toch zijn de 

onmiddellijke en de ruimere context van belang. Het slothoofdstuk volgt op het relaas van de 

Perzische Oorlogen (5.28-9.121), meer bepaald de veldtochten van Xerxes en Mardonius 

(483-479) (7-9). Na de vijf grote slagen (Thermopylen, Artemisium en Salamis in 480, en 

Plataea en Mycale in 479) namen de Atheners Sestus in (9.114-121). 

De finale kan ook vroeger starten. Op de zeeslag bij Mycale (9.90-104) volgen vier episodes.3 

Eerst legt Herodotus de onenigheid in beide kampen bloot (9.105-107). Daarna vertelt hij hoe 

Xerxes verliefd werd op de vrouw van zijn broer Masistes en de gruwelijke nasleep daarvan 

																																																								
1 Resp. Bischoff 1932: 681 en Flower-Marincola 2008: IX. 
2 Zie over de indeling in hoofdstukken Hornblower 2013: 2. 
3 Volgens Dewald 1997: 66 eindigt die zeeslag met de Milesiërs die weigerden de Perzische 
bevelen uit te voeren: 'Zo werd Ionia voor de tweede keer afvallig van de Perzen.' (9.104) 
(Vertalingen uit Damsté 1968, met hier en daar een aangepaste spelling of wijziging om 
tekstkritische redenen.) Immerwahr 1966: 361 en Flower-Marincola 2008: 279-285 voegen er 
9.105 aan toe.  



	 2	

(9.108-113). Dit verhaal zou de tegenhanger kunnen zijn van dat over Candaules en Gyges 

(1.7-13) en een eerste voorbeeld van een ringcompositie die het werk in zijn geheel omvat.4 

Daarna zet Herodotus ook een punt achter de Griekse verhaallijn. De Grieken voeren naar 

Abydus aan de Hellespont. Toen ze daar Xerxes' bruggen vernield aantroffen, keerden de 

Spartanen huiswaarts en gingen de Atheners Sestus op de Thracische Chersonesus belegeren 

(9.114). Daar verbleef toen de Perzische stadhouder Artayctes, 'een geweldige schavuit', die 

vroeger al de schatten van Protesilaus geroofd had (9.116).5 Tijdens de belegering ontsnapte 

hij (9.118.1), maar hij en zijn gezelschap werden gevat (9.119.2). Terwijl Artayctes vastzat, 

sprongen visjes die hij aan het bakken was 'omhoog en spartelden [ze] alsof ze pas gevangen 

waren.'6 Zelf verklaarde hij dat wonder als volgt: '(…) ik ben het aan wie Protesilaus uit 

Elaeus te kennen wil geven dat hij, hoewel gestorven en gebalsemd, van de goden nog de 

macht heeft hem die hem kwaad gedaan heeft, te straffen.' Artayctes stelde voor een boete te 

betalen, maar de burgers van Elaeus noch de Atheense veldheer Xanthippus (Pericles' vader) 

gingen daarop in. Integendeel, ze kruisigden hem en stenigden zijn zoon voor de ogen van 

zijn vader (9.120). Niet toevallig stierven beiden mogelijk op de plaats waar Xerxes' opmars 

naar Griekenland begonnen was.7 Herodotus herneemt hier wat hij – met enkele andere details 

– prospectief al vermeld heeft toen hij het had over de bruggen over de Hellespont: de 

Atheners namen Artayctes later gevangen en nagelden hem aan het kruis, 'omdat hij vrouwen 

naar het heiligdom van Protesilaus in Elaeus bracht en gruweldaden placht te bedrijven' 

(7.33).8 Deze bestraffing herinnert aan wat Xerxes deed met Masistes en diens kinderen, en 

toont aan dat de morele grenzen tussen Grieken en barbaren begonnen te verdwijnen.9 Daarna 

keerden de Atheners terug naar Griekenland om er de schatten en de kabels van Xerxes' 

bruggen in hun tempels op te stellen. 'In dat jaar gebeurde er verder niets (καὶ κατὰ τὸ ἔτος 

																																																								
4 Moles 1996: 272. 
5 Protesilaus sneuvelde als eerste Griek voor Troje (Ilias 2.701-702). Ook deze allusie op de 
Trojaanse oorlog voert ons terug naar het begin van de Historiën (1.3-5). Flower-Marincola 
2002: 302-303 wijzen op het structureel belang van deze passage. 
6 De spartelende vissen komen ook voor in Cyrus' fabel voor de Eoliërs en Ioniërs die dachten 
zelf de voorwaarden van hun onderwerping te kunnen bepalen (1.141). Beide keren gebruikt 
Herodotus πάλλοµαι (1.141.2 en 9.120.1). Ook gaat het telkens om een verliezer die de 
wetten wil stellen. Volgens Moles 1996: 272-274 zinspeelt dit wonder op de situatie van de 
Ioniërs na de Perzische Oorlogen en bereidt het zeker ook de verschijning van Cyrus op het 
einde voor. 
7 Dewald 1997: 71. Herodotus noemt ook tweemaal de stad Madytus (7.33 en 9.120.4). 
8 Artayctes was verder de bevelhebber van de Macrones en de Mossynoeci, 'de zoon van 
Cherasmis en de stadhouder van Sestus aan de Hellespont' (7.78). 
9 Moles 1996: 276-277. Vgl. Forsdyke 2006: 232 en Flower-Marincola 2008: 39. 
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τοῦτο οὐδὲν ἐπὶ πλέον τούτων ἐγένετο)' (9.121), besluit Herodotus op annalistische wijze, 

waarmee hij bedoelt dat er niets noemenswaardigs meer gebeurde.10  

Die zin rondt het oorlogsverhaal af en had ook het werk kunnen beëindigen.11 Hoofdstuk 

9.122 brengt ons echter terug bij de Perzen, maar heeft op het eerste gezicht niets meer met de 

Perzische Oorlogen te maken. Oppervlakkig beschouwd ziet het eruit als een aanhangsel van 

het verhaal over Sestus, met als bindteken de figuur van Artayctes (9.116, 118-120 en 

122.1).12 Er zijn evenwel ook redenen om dit hoofdstuk afzonderlijk te lezen. Herodotus voert 

ons immers naar Cyrus en het begin van de Perzische expansie. Ook dit behoort tot de 

ringstructuur die heel het werk omspant.13 Hoe en waarom hij dat doet is de vraag die we nu 

proberen te beantwoorden. 

 

2. Opbouw en gedachtegang van 9.122 

We analyseren eerst de tekst en zoeken verbanden met de rest van de Historiën. Artayctes 

duikt niet toevallig op in 9.116-120 én 122. Maar bereidt Herodotus in 9.116-120 bewust het 

slot voor of heeft de vermelding van Artayctes hem ook aan diens voorvader uit de tijd van 

Cyrus doen denken?14  

We zijn getuige van een indirect gesprek tussen Artembares en Cyrus met 'de Perzen' als 

tussenpersonen. Het geheel verloopt in drie – telkens kortere – golven. 

 

 

 

2.1. Het voorstel van Artembares (122.1-2) 

																																																								
10 Flower-Marincola 2008: 310 vergelijken dit ook met 'Zonder dat er onderweg verder nog 
iets voorviel (οὐδὲν ἐπὶ πλέον τούτων ἐγένετο) bereikten ze Sardes' (9.107.3).	Macan 1908: 
829-830 betwijfelt de authenticiteit van de tweede zin van 9.121, die o.m. de vermelding van 
Artayctes in 9.120.4 scheidt van die in 9.122.1, maar dat geldt evengoed voor de eerste zin 
van 9.121. De kabels van Xerxes' bruggen herinneren daar wel aan de eerste vermelding van 
Artayctes (7.33), ingelast in de beschrijving van de bouw van die bruggen (7.33-36).	
11	Rosen 2009: 2.	
12 Dewald 1997: 67-68. Vgl. Moles 1996: 273. 
13 Cyrus wordt weliswaar niet voor het eerst vermeld (1.46.1) in het prille begin van het werk, 
maar toch voldoende vooraan om van een ringstructuur te kunnen spreken. De Perzen zelf 
figureren al in de Aanhef en onmiddellijk daarna. Flower 2006: 274: 'It can hardly be a 
coincidence that both the first (1.1-4) and the last (9.122) narratives in this massive work are 
focalised through the eyes of the Persians.'  
14 Von Fritz 1967 (T): 275 noemt het pure associatie. Vgl. Van Groningen 1955: 207 en 
Rosen 2009: 2. 
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1. Τούτου δὲ τοῦ Ἀρταύκτεω τοῦ ἀνακρεµασθέντος προπάτωρ Ἀρτεµβάρης ἐστὶ ὁ Πέρσῃσι 

ἐξηγησάµενος λόγον τὸν ἐκεῖνοι ὑπολαβόντες Κύρῳ προσήνεικαν λέγοντα τάδε· 2. ̓Επεὶ Ζεὺς 
Πέρσῃσι ἡγεµονίην διδοῖ ἀνδρῶν, <Περσέων> δὲ σοί, Κῦρε, κατελὼν Ἀστυάγην, φέρε, γῆν 

γὰρ ἐκτήµεθα ὀλίγην καὶ ταύτην τρηχέαν, µεταναστάντες ἐκ ταύτης ἄλλην σχῶµεν ἀµείνω. 

Εἰσὶ δὲ πολλαὶ µὲν ἀστυγείτονες, πολλαὶ δὲ καὶ ἑκαστέρω, τῶν µίαν σχόντες πλέοσι ἐσόµεθα 

θωµαστότεροι. Οἰκὸς δὲ ἄνδρας ἄρχοντας τοιαῦτα ποιέειν· κότε γὰρ δὴ καὶ παρέξει κάλλιον 

ἢ ὅτε γε ἀνθρώπων τε πολλῶν ἄρχοµεν πάσης τε τῆς Ἀσίης; 

'1. De grootvader van die gekruisigde Artayctes is Artembares, die de Perzen een voorstel 

deed, dat zij overnamen en aan Cyrus voorlegden en dat als volgt luidde: 2. "Aangezien Zeus 

de heerschappij over de mensen aan Astyages ontnomen heeft en die aan de Perzen schenkt 

en (die over de Perzen) in het bijzonder aan u, Cyrus – welaan, laten wij dan, aangezien we 

een klein en dan nog onvruchtbaar land bewonen, hieruit verhuizen en een ander, beter land in 

bezit nemen.15 Er zijn er vele in de buurt en ook vele verder weg. Laten we een daarvan 

nemen en we zullen in veler ogen meer aanzien genieten. Zo behoren heersers te handelen. 

Wanneer zullen we daartoe een betere gelegenheid hebben dan nu we over vele mensen en 

geheel Azië heersen?"' 

Herodotus introduceert Artembares met een expliciete verwijzing naar Artayctes en wat hij 

eerder over hem verteld heeft: τούτου δὲ τοῦ Ἀρταύκτεω τοῦ ἀνακρεµασθέντος.16 Zo 

herinnert hij nogmaals aan het einde van Artayctes (laatst vermeld in 9.120.4). Aangezien 

'crime en punishment' het thema van die short story is, kunnen deze woorden ook het 

slotverhaal in die zin kleuren.17 Het attributieve ἀνακρεµασθέντος verwijst – ingekort – naar 

Artayctes' terechtstelling.18 Na die overgangsformule gaat het niet meer om Artayctes, maar 

om Artembares. Of προπάτωρ nu 'voorvader' of 'grootvader' betekent, het duidt alleszins op 

een flashback die verder reikt dan de Perzische Oorlogen.19 Deze Artembares omschrijft 

Herodotus met een gesubstantiveerde participiumgroep, waarvan nog een betrekkelijke bijzin 

afhangt die ons bij Cyrus brengt. Hij is degene 'die de Perzen een voorstel deed, dat zij 
																																																								
15 Vertaling aangepast aan Wilson 2015: 843-844. 
16 Volgens Moles 1996: 273 herinnert dit genealogisch verband ook aan de relatie tussen 
Croesus en Gyges in het begin van de Historiën.  
17 Gray 2002: 313. 
18 Vergelijk met 'nagelden hem aan een plank en hingen die op (προσπασσαλεύσαντες 
ἀνεκρέµασαν)' (9.120.4). Bij de eerste vermelding van Artayctes (7.33) staat er – afhankelijk 
van het handschrift – διεπασσάλευσαν (A, 10de eeuw) of προσδιεπασσάλευσαν (latere 
manuscripten, 11de – 14de eeuw). 
19 'Grootvader': Damsté 1968 en Macan 1908: 828. 'Voorvader': LSJ s.v., Powell 1938: 320 en 
Van Dolen 1995. Flower-Marincola 2008: 312 gaan niet op in op de precieze betekenis. 
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overnamen (ὑπολαβόντες) en aan Cyrus voorlegden (προσήνεικαν)'. Zo wordt Artembares ten 

tijde van Cyrus gesitueerd. Toch was er geen rechtstreeks contact tussen beide mannen. De 

formulering ὁ Πέρσῃσι ἐξηγησάµενος λόγον beklemtoont ook dat Artembares en niemand 

anders het voorstel bedacht heeft.20 Anderzijds accentueert de personificatie λόγον λέγοντα 

dat Artembares niet zelf Cyrus aansprak. Waarom dat zo is, vermeldt Herodotus niet, maar 

het kan verband houden met zijn identiteit. 

Herodotus geeft Artembares' voorstel bij monde van de Perzen in de directe rede weer. (1.a.) 

Het is logisch opgebouwd en start met een vaststelling ter verantwoording: 'Aangezien (ἐπεί) 

Zeus [de Perzische oppergod Ahoera Mazda, tevens de bijzondere beschermheer van de 

Perzische koning] de heerschappij over de mensen aan Astyages ontnomen heeft (κατελών) 

[550] en die aan de Perzen schenkt (Πέρσῃσι ἡγεµονίην διδοῖ ἀνδρῶν) en [die over de 

Perzen] in het bijzonder aan u (Περσέων δὲ σοί), Cyrus – …'21  

De vermelding van Zeus getuigt van Artembares' – en Herodotus' – theocentrische visie op de 

geschiedenis, maar ze fungeert ook als gezagsargument. Ook de machtsovername van Cyrus 

wordt genoemd. De woorden	 ἡγεµονίην... κατελών herinneren duidelijk aan de eerste 

vermelding van Cyrus, nog in de logos over Croesus. Na twee jaar rouw om de dood van zijn 

zoon Atys 'bracht het feit dat Astyages, de zoon van Cyaxares, van zijn leidende positie 

beroofd was (ἡγεµονίη καταιρεθεῖσα) door Cyrus, de zoon van Cambyses, en dat de macht 

der Perzen steeds toenam, Croesus ertoe zijn rouw te beëindigen (…).' (1.46.1) Van Zeus is 

daar geen sprake.22 Met een emfatische formule (Περσέων δὲ σοί) wordt Cyrus aangesproken. 

Aldus zoomt Artembares in op de koning, nadat hij eerst alle Perzen genoemd heeft, en bouwt 

hij een climax op. Περσέων contrasteert met ἀνδρῶν en vervolledigt de redenering: de Perzen 

heersen over de mensheid, maar Cyrus heerst over de Perzen. De pars pro toto ἀνδρῶν stelt de 

mensen impliciet tegenover de goden.23 Dat die mensen hier mannen genoemd worden, 

strookt natuurlijk met het antieke gedachtegoed, maar het speelt verder ook nog een andere 

																																																								
20 Vgl. Macan 1908: 828: 'is (was) the real author of a proposal…'. 
21 Flower-Marincola 2008: 313 voor Ahoera Mazda. 
22 Vgl. 'Zelf ben ik [Cyrus] overtuigd door goddelijke voorbeschikking (θείῃ τύχῃ) tot deze 
taak geroepen te zijn…' (1.126.6) Flower-Marincola 2008: 313 verwijzen ook naar Xerxes' 
woorden tijdens de kroonraad: 'Volgens wat ik uit de mond van ouderen hoor, hebben wij nog 
nooit rust gekend, sinds wij dit leiderschap van de Meden hebben overgenomen (τὴν 
ἡγεµονίην τήνδε), doordat Cyrus Astyages ervan heeft beroofd (Κύρου κατελόντος 
Ἀστυάγεα), maar de godheid beschikt het aldus (θέος τε οὕτω ἄγει) (…).' (7.8.α.1) 
23 Powell 1938: 26 (I.6) onderscheidt de oppositie man – god. 
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rol. Of de aanspreking Κῦρε, die σοί expliciteert, van Artembares komt, weten we niet, en 

evenmin of en in hoeverre de Perzen Artembares' woorden letterlijk overbrengen.  

1.b. Na deze verantwoording leidt φέρε een aansporing in, onmiddellijk onderbroken door een 

redengevende tussenzin: '…, aangezien we een klein en dan nog onvruchtbaar land bewonen 

(γῆν γὰρ ἐκτήµεθα ὀλίγην καὶ ταύτην τρηχέαν),…' Vooreerst verwijst ἐκτήµεθα als resultaat 

van διδοῖ in de voorzin ook naar Zeus. Dat is van belang als we het voorwerp bekijken, 'een 

klein en dan nog onvruchtbaar land'. Is dit kritiek op de schenker? Of had Zeus met zijn gift 

een bijzondere bedoeling, die de Perzen nog moeten ontdekken? Verder is deze typering van 

Perzië een antiek cliché. Herodotus zelf heeft het al gebruikt. Toen Croesus zijn oorlog tegen 

de Perzen voorbereidde, omschreef Sandanis de vijand als 'mannen… die niet zoveel eten als 

ze willen, maar zoveel als ze hebben, want ze wonen in een dor gebied (χώρην ἔχοντες 

τρηχέαν)' (1.71.2).24 Belangrijk is dat dit daar geldt als een factor van de Perzische 

onverschrokkenheid. Ook dit gegeven behoort tot de ringstructuur waarvan 9.122 het sluitstuk 

is. 

1.c. Na deze motivatie vervolgt Artembares de aansporing: '…, welaan, laten wij dan, (…), 

hieruit verhuizen (µεταναστάντες) en een ander, beter land in bezit nemen (σχῶµεν ἀµείνω).' 

In deze vertaling klinkt dit tamelijk vreedzaam, maar de aorist σχῶµεν kan een verovering 

uitdrukken.25 

2. Ook in de tweede zin knoopt Artembares twee gedachten aan elkaar. Hij begint op het 

eerste gezicht louter informatief: 'Er zijn er vele (πολλαὶ µέν) in de buurt en ook vele (πολλαὶ 

δέ) verder weg.' Het parallellisme suggereert een keuze. In de betrekkelijke zin 'Laten we een 

daarvan nemen (τῶν µίαν σχόντες) en we zullen in veler ogen meer aanzien genieten (πλέοσι 

ἐσόµεθα θωµαστότεροι)' licht de ene gedachte de andere toe.26 Het participium σχόντες 

herneemt σχῶµεν en kan een tijdbepalend, voorwaardelijk of oorzakelijk verband uitdrukken. 

Het voornaamste lijkt echter niet de verovering zelf, maar wel het gevolg ervan. De 

																																																								
24 Vgl. '(…)  – de Perzen zijn een herdersvolk, gesproten uit een woeste streek (τραχείας 
χώρας) – …' (Plato, Leg. 3.695a). Zie How-Wells 1928b: 336. Omdat dit niet helemaal 
overeenstemt met wat we uit andere bronnen weten, besluit Rosen 2009: 3-4 dat Herodotus 
dit en andere details zelf bedacht heeft. 
25 Powell 1938: 154 (A.I.1.b): 'get, take, capture'. 
26	How-Wells 1928b: 336 en Van Groningen 1955: 208 zien in πλέοσι een bijwoordelijke 
bepaling van betrekking. Flower-Marincola 2008: 313 stemmen overeen met Damsté 1968. 
Macan 1908: 829 noemt beide mogelijkheden. Hij merkt ook op dat de Perzen eender welk 
Aziatisch land giften en schattingen kunnen opleggen zonder zelf daarheen te moeten 
verhuizen. 
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comparatieven πλέοσι en θωµαστότεροι maken, net als ἀµείνω, duidelijk dat de Perzen al een 

goede reputatie hadden, maar dat ze die nog konden verbeteren. Het motief van de verovering 

is dus niet zozeer de betere levenskwaliteit als wel het groter prestige. De comparatief 

θωµαστότεροι herinnert bovendien aan de ἔργα... θωµαστά van de aanhef, waarmee 

Herodotus alweer een cirkel rondmaakt.27  

3. De gebalde derde zin is op het eerste gezicht tot Cyrus gericht: 'Zo behoren heersers te 

handelen (οἰκὸς δὲ ἄνδρας ἄρχοντας τοιαῦτα ποιέειν).' Gezien de openingswoorden van het 

voorstel (Ἐπεὶ Ζεὺς Πέρσῃσι ἡγεµονίην διδοῖ) (9.122.1) kunnen alle Perzen bedoeld zijn, 

maar er is natuurlijk een duidelijke hiërarchie. Met δέ sluit deze zin na de argumentatie van de 

tweede zin aan bij de eerste: hij verwijst naar de koning (ἄνδρας ἄρχοντας) en τοαιαῦτα 

ποιέειν vat µεταναστάντες... σχῶµεν samen. Het geheel klinkt als een spreuk, waarbij οἰκός 

een beroep doet op de redelijkheid en het onbepaalde meervoud ἄνδρας ἄρχοντας de uitspraak 

veralgemeent. Cyrus kan deze oproep tot actie niet negeren. Artembares' woorden doen 

denken aan Herodotus' commentaar toen Mardonius Xerxes aanzette tot een veldtocht tegen 

de Atheners (7.5.2): 'Zo sprak hij om hem tot wraak te prikkelen, maar hij voegde aan die 

woorden telkens toe, dat Europa zo'n mooi land (χώρη) was en dat er allerlei vruchtbomen 

groeiden en dat het zo geweldig vruchtbaar was en dat alleen de koning (βασιλέι... µούνῳ 

θνητῶν) waardig was het te bezitten (ἐκτῆσθαι).' (7.5.3) Net als Artembares beklemtoont 

Mardonius de exclusieve positie van de koning onder de mensen. Nog een ander verband is er 

met de discussie na de slag bij Mycale, toen de Grieken zich afvroegen 'of men de Ioniërs 

moest verplaatsen (ἀναστάσιος) en in welk deel van Griekenland, waarover ze zelf konden 

beschikken, men hen moest laten wonen en of men Ionia moest prijsgeven aan de barbaren. 

Het leek hun namelijk onmogelijk, dat ze zelf tot in lengte van dagen Ionia zouden bewaken 

en beschermen, maar ze hadden ook geen enkele hoop, dat zonder hun bescherming de Ioniërs 

zich ongestraft van de Perzen zouden kunnen losmaken.' (9.106.2) De volksverhuizing die 

hier overwogen wordt, is echter geen vorm van expansie, maar een vlucht voor de Perzische 

hegemonie in Klein-Azië.28 

4. Een retorische vraag bevat nog een laatste argument: 'Wanneer (κότε γὰρ δὴ καί) zullen we 

daartoe een betere gelegenheid hebben dan nu we over vele mensen en geheel Azië heersen 

(ἄρχοµεν πάσης τε τῆς Ἀσίης)?' Naast de gedachte dat Cyrus het ijzer moet smeden terwijl het 
																																																								
27 Dit is des te opvallender daar Herodotus het adjectief θωµαστός maar vijfmaal gebruikt, in 
tegenstelling tot de vaker voorkomende woorden θῶµα (37) en θωµάζω (33). Zie Powell 
1938: 169-170 en Flower-Marincola 2008: 313. 
28 Zie verder Flower-Marincola 2008: 285-287. 
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heet is, situeert deze zin het voorstel op het ogenblik dat de Perzen Lydië en (in hun ogen) dus 

heel Azië veroverd hadden en daar vrij spel hadden.29 Na de verovering van Lydië noteert 

Herodotus immers: 'Na hem [Croesus] onderworpen te hebben werd hij [Cyrus] zo heerser 

over heel Azië	(πάσης τῆς Ἀσίης ἦρξε).' (1.130.3) Dit lijkt in strijd met het eerder vermelde 

klein land, behalve als we dit oorspronkelijk kernland onderscheiden van de veroverde staten, 

waar de Perzen zich zelf niet gevestigd hebben. De vraag van de Perzen mag dan wel 

retorisch bedoeld zijn, ze kan natuurlijk ook een repliek uitlokken en zo komen we bij de 

tweede fase, het antwoord van Cyrus. 

 

2.2. Cyrus wijst Artembares' voorstel af (122.3) 

3. Κῦρος δὲ ταῦτα ἀκούσας καὶ οὐ θωµάσας τὸν λόγον ἐκέλευε ποιέειν ταῦτα, οὕτω δὲ 

αὐτοῖσι παραίνεε κελεύων παρασκευάζεσθαι ὡς οὐκέτι ἄρξοντας ἀλλ᾿ ἀρξοµένους· φιλέειν 

γὰρ ἐκ τῶν µαλακῶν χώρων µαλακοὺς ἄνδρας γίνεσθαι· οὐ γάρ τι τῆς αὐτῆς γῆς εἶναι καρπόν 

τε θωµαστὸν φύειν καὶ ἄνδρας ἀγαθοὺς τὰ πολέµια.  

'3. Toen Cyrus dit hoorde, kon hij dit betoog geenszins bewonderen en zei dat ze dat dan maar 

moesten doen, maar tegelijk ried hij hun aan zich erop voor te bereiden, dat ze dan niet langer 

heersers zouden zijn, maar onderdanen, want dat weelderige landen weelderige mensen 

plachten voort te brengen en dat uit een zelfde land niet prachtige vruchten en tevens dappere 

krijgslieden konden komen.' 

Op Artembares' voorstel in de directe rede (2) volgt Cyrus' antwoord met een infinitiefzin en 

in de indirecte rede. Narratologisch gezien heeft dat gevolgen voor het verhaaltempo. Bij de 

woorden van de Perzen in de directe rede vallen de vertelde tijd en de verteltijd samen.30 Bij 

Cyrus' antwoord (3), dat indirect weergegeven wordt, zijn we minder zeker van de precisie 

waarmee Herodotus die woorden 'citeert'.31 Het kan dus zowel om een scène als een 

samenvatting gaan, waarin de verteltijd korter is dan de vertelde tijd. 

1. De eerste zin bestaat uit twee delen, waarvan telkens een infinitief afhangt. De eerste helft 

luidt: 'Toen Cyrus dit hoorde, kon hij dit betoog geenszins bewonderen (οὐ θωµάσας) en zei 

(hij) (ἐκέλευε) dat ze dat dan maar moesten doen (ποιέειν ταῦτα),…' Met de 'sterke litotes' οὐ 

θωµάσας – hij 'had (er) niets dan afkeuring voor' – vat Herodotus Cyrus' reactie duidelijk 

																																																								
29 Flower-Marincola 2008: 313. 
30 Zie Genette 1972: 141-144 en Herman-Vervaeck 2005: 66-68. 
31	De keuze voor directe of indirecte rede geeft geen indicaties voor de authenticiteit van die 
woorden. Beide uitspraken kunnen gewoon door Herodotus bedacht zijn.	
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samen en herneemt hij natuurlijk ook θωµαστότεροι.32 Na die afwijzing verrast ἐκέλευε 

ποιέειν ταῦτα, zodat we ἐκέλευε ironisch kunnen opvatten.33 Met ποιέειν ταῦτα, de echo van 

Artembares' τοιαῦτα ποιέειν, kaatst Cyrus als het ware de bal terug. En hij is nog niet 

uitgepraat: in dat geval 'ried hij hun aan zich erop voor te bereiden (παραίνεε κελεύων 

παρασκευάζεσθαι) dat ze dan niet langer heersers zouden zijn (ἄρξοντας), maar onderdanen 

(ἀρξοµένους),…'34 Gezien de afgezwakte betekenis van ἐκέλευε ligt het volle gewicht van 

Cyrus' woorden in παραίνεε. Zo wordt degene die raad krijgt zelf raadgever.35 De qua vorm 

contrasterende participia ἄρξοντας en ἀρξοµένους, die naar de toekomst van de Perzen 

verwijzen, roepen natuurlijk de presentia ἄρχοντας en ἄρχοµεν (2) op, waarmee vooral Cyrus 

en de huidige situatie bedoeld zijn. Daarnaast dient de koning Artembares subtiel van repliek 

door na zijn ironische instemming de gevolgen van zijn voorstel te vermelden. 

2. Deze uitspraak vergt toelichting, en die levert Cyrus, nu in de indirecte rede: '…, want 

(γάρ) dat weelderige landen (µαλακῶν χώρων) weelderige mensen (µαλακοὺς ἄνδρας) 

plachten voort te brengen (φιλέειν... γίνεσθαι)…'36 De vertaling 'weelderig' klinkt te 

eenduidig. Voor plaatsten betekent µαλακός ook 'verzwakkend' en voor mannen 'verwijfd'.37 

Het polyptoton µαλακῶν... µαλακούς beklemtoont het verband tussen beide. Eerdere 

uitspraken stemmen hiermee overeen. Bij de verovering van Sardes raadde Croesus Cyrus aan 

de Lydiërs het wapenbezit te verbieden en hen te verplichten chitons en schoeisel te dragen en 

hun kinderen citerspel, zang en kleinhandel aan te leren, en hij besloot: 'Dan zult u merken, 

koning, dat ze binnenkort vrouwen zijn geworden in plaats van mannen (γυναῖκας ἀντ᾿ 

																																																								
32 Van Groningen 1955: 208. Flower-Marincola 2008: 313 begrijpen θωµάσας als 'be 
surprised at', maar verwijzen ook naar θωµαστότεροι. 
33 Macan 1908: 829. Vgl. Rosen 2009: 2. 
34 Macan 1908: 829 betrekt οὕτω op παρασκευάζεσθαι met de betekenis ταῦτα ποιήσαντας. 
Flower-Marincola 2008: 313 zijn vager over de kern van οὕτω 'but in that case'. O.i. verwijst 
het samen met κελεύων, dat ἐκέλευε herneemt, naar het eerste deel van de zin. 
35 Powell 1938: 290 begrijpt παραινέω hier als 'exhort, order'. 
36 Powell 1938: 26 (IV.1) beschouwt ἄνδρας als overbodig na µαλακούς. Wij zien er – gezien 
de betekenis van µαλακούς – zelfs een oxymoron in. 
37 Powell 1938: 213. Herodotus gebruikt het ook waar hij twijfelt aan een heldendaad van 
Telines: 'Ook dit vervult mij met verbazing, dat Telines juist zo'n daad volbracht zou hebben; 
want ik ben van mening, dat dergelijke daden niet het werk zijn van de eerste de beste 
(ἅπαντος ἀνδρός), maar daartoe is iemand met geestkracht en mannenmoed (ῥώµης ἀνδρηίης) 
vereist, en hij geniet bij de bewoners van Sicelia de reputatie juist het tegendeel daarvan 
geweest te zijn, namelijk een verwijfde en tamelijk slappe figuur (θηλυδρίης τε καὶ 
µαλακώτερος ἀνήρ).' (7.153.4) Volgens Van Groningen 1955: 74 was Telines' reputatie te 
wijten aan zijn priesterschap van twee vooral door vrouwen vereerde godinnen (Demeter en 
Persephone) of aan 'zijn priesterkledij', die 'iets vrouwelijks had'. 
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ἀνδρῶν), zodat u van hun kant geen opstandigheid meer te vrezen zult hebben.' (1.155.4)38 

Tot Xerxes zei Demaratus: '…: in Griekenland is van oudsher de armoede kind aan huis, maar 

de deugd (ἀρετή) is er geïmporteerd als product van wijsheid en strenge wetgeving en door 

deze te beoefenen stelt Griekenland zich te weer tegen armoede en overheersing.' (7.102.1) 

Herodotus schrijft hier aan Cyrus gedachten toe die hij zelf meermaals formuleert en die ook 

voorkomen in het (pseudo)hippocratisch geschrift Over lucht, waters en plaatsen, namelijk 

dat de mensen fysiek en qua karakter de invloed ondergaan van de omgeving en het klimaat 

waarin ze leven (bv. Aer. 24).39  

3. Tot slot herhaalt Cyrus – nog steeds in de indirecte rede – dit argument met andere 

woorden: '… en (γάρ) dat uit een zelfde land (τῆς αὐτῆς γῆς) niet prachtige vruchten 

(καρπόν... θωµαστόν) en tevens dappere krijgslieden (ἄνδρας ἀγαθοὺς τὰ πολέµια) konden 

komen.' De formulering van deze gedachte bevat bekende termen en/of begrippen: het land 

(Artembares en Cyrus), θωµαστός (Artembares) en ἄνδρας (Cyrus). Nieuw is de 

uitdrukkelijke vermelding van de oorlog (πολέµια), waarmee Herodotus de cirkel rondmaakt 

die begonnen was met ἐπολέµησαν in de Aanhef.40 

Cyrus' pleidooi voor een sober leven in vrijheid lijkt strijdig te zijn met een uitspraak vóór 

zijn opstand tegen de Meden. Nadat hij de Perzen een dag onkruid liet wieden, gaf hij hun de 

dag daarop vrij voor een rijkelijke maaltijd. Vervolgens mochten ze kiezen: met hem in 

opstand komen en van de heerlijkheden genieten of niet naar hem luisteren en blijven 

zwoegen zoals de dag daarvoor (1.126). We moeten beide uitspraken echter in hun context 

begrijpen.41 Voor Cyrus aan de macht was, verlokte hij de Perzen met grootse beloftes tot een 

opstand. Als koning wil hij zijn macht behouden door trouw te blijven aan een sobere, 

mannelijke levenswijze. 

 

 

 
																																																								
38 Raaflaub 2002: 162-163. 
39 Macan 1908: 829-830 voor deze gedachten bij Herodotus. Voor het verband met Over 
lucht,…: How-Wells 1928b: 336-337, Thomas 2000: 38, 103 en 106-107 en Raaflaub 2002: 
161-163. Flower-Marincola 2008: 314 vermelden ook nog Aer. 1, 16 en 23. 
40 Wanneer Xerxes het lijk van de Spartaanse koning en veldheer Leonidas heeft laten 
onthoofden en kruisigen, wijt Herodotus dat aan zijn woede, 'want anders zou hij zich aan het 
lijk niet op zo'n buitensporige wijze hebben vergrepen, omdat juist de Perzen, het meest van 
alle mensen die ik ken, dappere krijgslieden (ἄνδρας ἀγαθοὺς τὰ πολέµια) in ere plegen te 
houden.' (7.13.3) Zie Flower-Marincola 2008: 314. 
41 Vgl. Gray 2002: 314. 
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2.3. De Perzen volgen Cyrus' raad op (122.4) 

4. Ὥστε συγγνόντες Πέρσαι οἴχοντο ἀποστάντες, ἑσσωθέντες τῇ γνώµῃ πρὸς Κύρου, ἄρχειν 

τε εἵλοντο λυπρὴν οἰκέοντες µᾶλλον ἢ πεδιάδα σπείροντες ἄλλοισι δουλεύειν. 

'4. Toen kwamen de Perzen tot inzicht en zagen van hun plan af en gingen weg, omdat Cyrus 

hen overtuigd had. Ze gaven er de voorkeur aan als bewoners van een arm land te heersen, 

liever dan in een vlakte in dienstbaarheid bij anderen voor de oogst te zorgen.' 

Een samengestelde zin geeft de reactie van de Perzen weer. Hij begint aldus: 'Toen (ὥστε) 

kwamen de Perzen tot inzicht (συγγνόντες) en zagen van hun plan af en gingen weg (οἴχοντο 

ἀποστάντες), omdat Cyrus hen overtuigd had.'42 Ook hier verschijnen bekende ingrediënten. 

Na twee eerdere vermeldingen (1-2) doen de Perzen weer mee. Maar terwijl ze eerst 

Artembares' voorstel aan Cyrus voorlegden en als raadgevers optraden, geven ze nu toe 

(συγγνόντες) verslagen te zijn door de koning en zijn oordeel (ἑσσωθέντες τῇ γνώµῃ πρὸς 

Κύρου). Volgens deze formulering was het gesprek tussen Cyrus en de Perzen een ἀγών die 

men kan winnen of verliezen. Net dezelfde woorden gebruikt Herodotus voor drie andere 

personen: Otanes, na het debat over de beste bestuursvorm (3.83.1); Demaratus, nadat hij en 

Xerxes' broer de koning raad gegeven hadden na de slag bij de Thermopylen (7.237.1); 

Themistocles tijdens de Griekse krijgsraad voor de slag bij Salamis (8.75.1).43 Maar daar gaat 

het om een debat tussen gelijken, terwijl hier Artembares en de Perzen tegenover de koning 

staan. Herodotus ziet de reactie van de Perzen als een gevolg (ὥστε) van Cyrus' woorden.44 

Het is echter niet duidelijk of zij overtuigd zijn door de opvatting van de koning of eigenlijk 

buigen voor zijn gezag.  

De Perzen komen niet meer aan het woord. Ze verlaten het toneel in stilte, maar Herodotus 

verklaart tot slot hun houding (weliswaar met het meer neutrale verbindend partikel τε): 'Ze 

gaven er de voorkeur aan (εἵλοντο) als bewoners van een arm land (λυπρὴν οἰκέοντες) te 

heersen (ἄρχειν), liever dan in een vlakte in dienstbaarheid bij anderen voor de oogst te 

zorgen (µᾶλλον ἢ πεδιάδα σπείροντες ἄλλοισι δουλεύειν).'45 In de opbouw van de zin valt 

vooreerst het 'fraai chiasme' op, nog door de homoeoteleuta versterkt (ἄρχειν... οἰκέοντες... 

																																																								
42 Damsté 1968 intrepreteert οἴχοντο ἀποστάντες sterker dan Powell 1938: 36 (II.1: 'take 
leave'). 
43 Zie ook Flower-Marincola 2008: 314. 
44 Vgl. 'and so' bij Powell 1938: 392 (II.3). 
45 In de laatste zin geeft deze vertaling de verhouding tussen de Griekse werkwoorden niet 
juist weer. 
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σπείροντες... δουλεύειν).46 Verder verschijnen voor het laatst sommige bekende begrippen. 

Vooreerst 'heersen', dat in dit hoofdstuk meermaals voorkomt: ἡγεµονίην... ἄνδρας 

ἄρχοντας... ἄρχοµεν... (2)… ἄρξοντας... ἀρξοµένους (3). Ook de aard van het land is al 

vermeld: γῆν... ὀλίγην... τραχέαν... ἀµείνω (2)… µαλακῶν χώρων (3). De gedachte aan bezit 

en bewoning kennen we ook al: ἐκτήµεθα... µεταναστάντες... σχῶµεν... σχόντες... (2). Ten 

slotte is er een eerdere verwijzing naar de landbouw: καρπόν... θωµαστὸν φύειν (3). Zo vat 

deze zin als het ware het hoofdstuk samen. Treffend is natuurlijk ook het laatste woord van de 

Historiën: δουλεύειν, 'slaaf' of 'onderdaan' zijn.47 Verwijst Herodotus hiermee veelzeggend 

naar de Griekse vrijheidszin, een van de leidende gedachten van zijn werk?48 Of heeft hij het 

vooral over het contrast tussen 'regeren' en 'geregeerd worden', en bedoelt hij daarmee dat in 

zijn wereldbeeld slechts plaats is voor die twee mogelijkheden?49 

Deze slotzin is nog om een andere reden merkwaardig: in tegenstelling tot vele episodes die 

Herodotus formeel afsluit, blijkt – afgezien van het wit onder de tekst – uit niets dat zijn werk 

hier ten einde is.50 

 

3. Teksttype en inhoud van Herodotus 9.122 

Herodotus staat erom bekend dat hij in zijn werk verschillende teksttypes en taalregisters 

gebruikt. Hoe kunnen we zijn laatste hoofdstuk karakteriseren? Er zijn verschillende 

interpretaties van zijn globale vorm en inhoud: dit slot wordt bestempeld als een gesprek, 

short story of gnomische anekdote en het bevat goede raad, politieke besluitvorming of 

etnografische informatie. Een combinatie van die formele en inhoudelijke kenmerken is 

natuurlijk ook mogelijk. 

 

 

 

3.1. Dialoog 
																																																								
46 Van Groningen 1955: 208. 
47 Powell 1938: 94 (2) geeft de tweede betekenis, maar de eerste klinkt er natuurlijk in door. 
In vijf van de zes passages waar δουλεύω nog voorkomt, gaat het om onderdanigheid aan 
Meden of Perzen: vanwege de Cyprioten (5.109.3), de Samiërs (6.22.1), de hele wereld 
(7.19.1), de Cercyraeërs (7.168.1), de koning van de Bisaltiërs en het Crestonische land 
(8.116.1) (verder de Egyptenaren – Amasis, 2.172.5). Hier willen de Perzen zelf niemand 
dienen. 
48 Verdin 1982: 26. 
49 Flower-Marincola 2008: 314. 
50 Dewald 1997: 64 en 69-70. Vgl. Pohlenz 1937: 165. 
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Hier vormen een paar 'redevoeringen' onmiskenbaar het patroon 'voorstel en antwoord'.51 

Twee formele kenmerken vallen op. De Perzen en Cyrus voeren een rechtstreeks gesprek, dat 

– via de Perzen – tegelijk een onrechtstreeks gesprek is tussen Artembares en de koning. Ten 

tweede staat het voorstel (2) in de directe rede en het antwoord (3) deels in een bijzin, deels in 

de indirecte rede.52 De directe rede vestigt de aandacht op de formulering, terwijl de indirecte 

rede de inhoud beklemtoont.53 Dit komt goed overeen met de vaststelling dat in dit type van 

dialogen het tweede deel het belangrijkste is. Normaal benadrukt ook het tegengestelde 

karakter van de standpunten de hoofdgedachte, die aanvaard en toegepast wordt.54 Hier 

keuren de Perzen Cyrus' mening stilzwijgend goed. De 'toepassing' houdt een status-quo in, 

zodat er niets moet gebeuren en de luisteraar of lezer geen vervolg hoeft te verwachten en 

beseft dat het werk ten einde is. 

Cyrus' reactie bevat echo's van Artembares' voorstel en zo zijn antwoord en voorstel duidelijk 

op elkaar afgestemd. Beide mannen praten dus niet naast elkaar. De parallellen zijn: οὐ 

θωµάσας... θωµαστόν - θωµαστότεροι, λόγον - λόγον, ποιέειν ταῦτα - τοιαῦτα ποιέειν, 

ἄρξοντας... ἀρξοµένους - ἄρχοντας... ἄρχοµεν, ἄνδρας - ἀνδρῶν... ἄνδρας... ἄνδρας. 

 

3.2. Short story 

De verhalen die Herodotus her en der in zijn werk inlast, noemt men door elkaar 'novelle' en 

'short story'.55 Beide zijn dan ook vaak niet duidelijk van elkaar te onderscheiden.56 

Herodotus vertelt zijn short story's niet op willekeurige momenten. Ze hangen samen met hun 

onmiddellijke context en het werk in zijn geheel. Het komt er dus op aan dat verband te 

ontdekken.57 Ons hoofdstuk is een van de drie short story's waarmee Herodotus de 

verschillende componenten van zijn werk afsluit.58 Een slot houdt bij hem gewoonlijk een 

crisis in. Kenmerken zijn: een gebeuren dat bestaat uit een confrontatie, een keuze tussen twee 

																																																								
51 Hohti 1976: 98-100 vermeldt ons hoofdstuk niet; Lang 1984: 172. 
52 Vgl. Lang 1984: 172. 
53 Pelling 2006: 104. Zie ook Lang 1984: 142-149. 
54 Hohti 1976: 98. 
55 Erbse 1992: 42-44 rekent 9.122 tot de 'Novellen und Anekdoten über Kyros'. Aly 1921 
heeft het (in het algemeen) ook nog over volkssprookjes en sagen. 
56 Geene 1990: 57-59. 
57 Gray 2002: 292 en Roberts 2011: 89-90. 
58 Gray 2002: 292 en 310-315. Vgl. Dewald 1997, met uitzondering van 9.105-107, dat geen 
short story is. 
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mogelijkheden en veranderingen ten goede of ten kwade voor het hoofdpersonage.59 De 

confrontatie en de keuze zijn hier duidelijk. Maar wie wordt er beter of slechter van? 

Artembares is te onbelangrijk voor die rol. Cyrus, die eerst moet kiezen tussen zijn mening en 

die van Artembares en vervolgens de Perzen overtuigt, beantwoordt beter aan het geschetste 

profiel. Maar ook de Perzen komen in aanmerking. Ook zij maken immers uiteindelijk de 

beste keuze, die tevens in hun voordeel speelt. 

 

3.3. Gnomische anekdote 

Herodotus' laatste hoofdstuk kan ook een 'gnomische anekdote' zijn.60 De anekdote is een nog 

kortere verhaalvorm dan de short story of novelle en misschien is deze term, gezien de 

geringe omvang (negentien regels Grieks) geschikter dan de twee andere.61 Een anekdote is 

meestal 'waar', maar we moeten nog zien in welk opzicht dat voor deze tekst geldt. De 

toevoeging 'gnomisch' betekent dat de anekdote gnomen bevat. Deze komen voor als 

autonome uitspraken, maar dienen in een ruimere context ook als argument om het bijzondere 

en het algemene met elkaar te verbinden.62 Deze typering geldt vooral de laatste twee zinnen 

van Cyrus (3). Ze beginnen allebei met γάρ, wat op een argumentatie wijst en waarbij de 

tweede gnome het bewijs levert van de eerste. In de eerste gnome duidt het werkwoord 

φιλέειν op een algemene uitspraak, die dan op de situatie van de Perzen toegepast moet 

worden.63 In de tweede is er de sterke ontkenning οὐ (...) τι. In Artembares' voorstel begint de 

zin οἰκὸς δὲ ἄνδρας ἄρχοντας... als een gnome, maar het vervolg (τοιαῦτα ποιέειν) krijgt 

slechts betekenis vanuit de context. 

 

3.4. Vermaningsscène 

Inhoudelijk wordt Herodotus 9.122 vaak als een vermaningsscène beschouwd. Zulke scènes 

zijn belangrijk voor de interpretatie van de Historiën.64 Vermaning is sterker dan een gewone 

raadgeving, maar beide hangen soms nauw samen. Dit onderscheid kan het hoofdstuk helpen 

analyseren. Artembares' woorden zijn een raadgeving. Hij spoort aan, maar dreigt niet. 

Daarbij spaart hij de persuasieve procedés niet. De rol van Zeus, de vermelding van de unieke 
																																																								
59 Gray 2002: 292. 
60 Dewald 1997: 69. 
61 Vgl. 'brief anecdote' bij Dewald 1997: 71 en de term 'final vignette' bij Forsdyke 2006: 232. 
62 Silk 1996: 640. 
63 Powell 1938: 373 (2): 'to be accustomed to, in general laws'. Voor Lang 1984: 60 is het 
gebruik van φιλέειν een reden om de uitspraak als een gnome te beschouwen. 
64 Bischoff 1932. Vgl. Krischer 1974: 93-94. 
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positie van Cyrus, de exhortatieve werkwoorden en diverse argumenten zetten zijn voorstel 

kracht bij. De koning legt het al even handig aan boord met zijn ironie, het wijzen op de 

consequenties en het inroepen van algemene theorieën. Doordat Cyrus de aandacht vestigt op 

de negatieve gevolgen van Artembares' voorstel en hem aldus als onbedachtzame raadgever 

ontmaskert, kunnen we zijn antwoord als een impliciete vermaning beschouwen.65 Als we dit 

hoofdstuk zo lezen, zien we tegelijk een 'raadgever' en een vermaner optreden en hoeven we 

dus niet tussen beide mogelijkheden te kiezen. Dat Cyrus hier als een wijze vader uitkomt, 

vormt een soort eerherstel na zijn smadelijk levenseinde (1.214).66 

 

3.5. Etnografie 

Om de Perzen van Artembares' voorstel af te houden beroept Cyrus zich op argumenten uit de 

etnografie, namelijk dat uit zachte streken geen echte mannen voortkomen en dat eenzelfde 

land geen bewonderenswaardige vruchten én dappere krijgers voortbrengt. Dit getuigt 

natuurlijk ook van Herodotus' interesse voor zulke problemen en gedachten, maar het volstaat 

niet om heel het hoofdstuk etnografisch te noemen. 

 

3.6. Politieke besluitvorming 

De laatste decennia is de waardering voor Herodotus' belangstelling voor en kennis van de 

politiek toegenomen.67 Een aspect hiervan is de manier waarop politieke beslissingen al of 

niet genomen worden. In dit geval zien we de confrontatie van de Perzen (namens 

Artembares) met Cyrus. De Perzen kunnen vrijuit spreken. Cyrus wijst hun voorstel wel af, 

niet vanuit zijn koninklijke macht, maar ironisch en met redenen omkleed. Zijn oordeel (τῇ 

γνώµῃ) zegeviert. Het verschil met de manier waarop Xerxes tijdens zijn kroonraad uitviel 

tegen zijn oom Artabanus is treffend: 'Artabanus, ge zijt de broeder van mijn vader en dat zal 

u ervoor behoeden uw verdiende loon te krijgen voor uw dwaze woorden. Maar wel doe ik u 

de schande aan, omdat ge laf zijt en het u aan fierheid ontbreekt, dat ge niet met mij de 

veldtocht tegen Griekenland moogt meemaken, maar hier moet achterblijven bij de vrouwen; 

ook zonder u zal ik alles wat ik gezegd heb volbrengen.' (7.11.1)68 

4. Historische en historiografische problemen 

																																																								
65	Gray 2002: 314-315 interpreteert heel het hoofdstuk als een 'wise adviser story', maar past 
uiteindelijk deze term eerder toe op Cyrus, terwijl hij Artembares een 'unwise adviser' noemt. 
66 Erbse 1992: 44. 
67 Forsdyke 2006: 225-228. 
68 Het valt op dat ook Xerxes het gebrek aan mannelijkheid ter sprake brengt. 
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4.1. Wie was Artembares? 

Herodotus noemt Artembares een voorvader of grootvader van Artayctes en hij was een 

tijdgenoot van Cyrus.69 Het valt op dat Artembares en Cyrus in deze episode geen 

rechtstreeks contact hebben. In de Historiën treedt nog een Artembares op, en wel in het 

verhaal van Cyrus' geboorte en jeugd. Hij speelde een rol bij de ontdekking van de ware 

identiteit van een jongen die opgroeide bij het herderspaar Mithridates en Cyno. Die jongen 

was Cyrus, maar hij droeg een andere naam en niemand mocht weten wie hij was, omdat zijn 

grootvader, de Medische koning Astyages, bevolen had hem te doden (1.108-113). Toen 

Cyrus tien jaar was, kozen andere jongens hem in een spel tot koning, maar een van hen – 

'een zoon van Artembares, een der aanzienlijkste Meden' (1.114.3) – weigerde Cyrus' bevelen 

op te volgen en werd daarom door hem gestraft. Die zoon zou dan Cherasmis kunnen zijn, de 

vader van Artayctes (7.78). Daarover ging hij bij zijn vader klagen, die op zijn beurt Astyages 

aansprak (1.114.4-5). De koning ontbood Cyrus en de herder. Astyages kreeg argwaan 

omtrent de identiteit van de jongen en stuurde Artembares weg met de belofte hem 

genoegdoening te verschaffen (1.115-116.4). Volgens sommigen kan het niet om dezelfde 

persoon gaan, aangezien deze Artembares een Mediër is.70 Anderen laten de mogelijkheid wel 

open of kiezen uitdrukkelijk voor de identificatie.71 Twee overwegingen kunnen de 

gelijkschakeling ondersteunen. Na de machtsovername van Cyrus bleef de Mediër Astyages 

tot aan zijn dood aan het hof (1.130.3).72 Waarom kan dat met Artembares ook niet gebeurd 

zijn? Dat hij Cyrus hier niet rechtstreeks aanspreekt, kan te wijten zijn aan het feit dat hij zijn 

hoge functie verloren had. Daarnaast legt Herodotus in zijn laatste hoofdstuk allerlei 

verbanden met het begin van zijn geschiedenis en dan zou het niet vergezocht zijn dat hij ook 

Artembares nogmaals opvoert. Een stap verder, maar mogelijk een stap te ver, gaat deze 

interpretatie: stel dat Artembares, de vroegere behandeling van zijn zoon door Cyrus 

indachtig, met zijn voorstel de Perzen en hun koning eigenlijk in een val wou lokken, dan 

blijkt Cyrus dit doorzien te hebben.  

																																																								
69 Flower-Marincola 2008: 312 spreken zich niet uit over de precieze verwantschap. 
70 Bv. Godley 1920: 299. Vgl. Rosen 2009: 2. Flower-Marincola 2008: 312 wijzen op de 
mogelijkheid van een gemengd huwelijk. Cyrus zelf was de zoon van de Pers Cambyses en de 
Medische prinses Mandane (1.107.2). 
71 Macan 1908: 828, Van Groningen 1955: 208 en Bornitz 1968: 197-199. Voor Harrison 
2002: 553 gaat het om dezelfde persoon. 
72 Dit is vergelijkbaar met de behandeling van Croesus, die zelfs als raadgever van Cyrus (bv. 
1. 207-208) en Cambyses (3.36) optrad.  
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Waarom laat Herodotus hier Astyages niet optreden? Dat weten we niet. Wel treft het dat hij 

na de machtsovername nog een confrontatie tussen Astyages en Harpagus inlast, waarin de 

Medische ex-koning het laatste woord krijgt, dat aan ons hoofdstuk doet denken. Hij vindt 

immers dat Harpagus beter een Mediër aan de macht gebracht had, 'want nu waren de Meden, 

die toch geen schuld eraan hadden, van heren tot slaven (δούλους) geworden en de Perzen, 

die van oudsher slaven (δούλους) der Meden waren, waren nu hun meesters geworden' 

(1.129.4). Op het einde van het werk – waar Astyages wel nog vermeld wordt (9.122.2) – 

wijst Cyrus er dan op dat de situatie zou kunnen omslaan.  

 

4.2. Wanneer vond het gesprek plaats? 

De chronologische situering van dit gesprek is nogal vaag. Misschien doet Herodotus dat met 

opzet om het een algemener draagwijdte te geven.73 De zekerste terminus post quem voor de 

datering is de omverwerping van Astyages (c. 550 v. Chr.).74 Verder zegt Artembares: 

'Wanneer zullen we daartoe een betere gelegenheid hebben dan nu we over vele mensen en 

geheel Azië heersen (ἄρχοµεν πάσης τε τῆς Ἀσίης)?' (9.122.2) Dezelfde uitdrukking gebruikt 

Herodotus voor de situatie na de overwinning op Croesus (546 v. Chr.): 'Na hem 

onderworpen te hebben werd hij zo heerser over geheel Azië (πάσης τῆς Ἀσίης ἦρξε).' 

(1.130.3) We zouden het gesprek dus op dat ogenblik kunnen situeren, maar daarmee eindigt 

voor Herodotus de Perzische verovering van Azië niet. Er wordt dan ook eveneens gedacht 

aan het ogenblik dat Cyrus zijn intrek nam in Pasargadae (tussen 559 en 550), gelegen in het 

op de Babyloniërs veroverde gebied.75 De datum van deze scène blijft hoe dan ook onzeker, 

als ze al historisch zou zijn.  

 

4.3. Heeft dit gesprek ooit plaatsgevonden? 

Of dit gesprek ooit gevoerd werd, weten we eerlijk gezegd niet. Sommigen noemen het 

ronduit onhistorisch.76 Wij willen ons antwoord toch iets meer onderbouwen. 

																																																								
73 Flower-Marincola 2008: 311. 
74 Erbse 1992: 42: '… nach dem Sturz des Astyages…' Rosen 2009: 2 denkt aan 550 v. Chr. 
75 Burn 1984: 61: 'With Babylonia at his disposal to stay here [Pasargadae] was clearly 
deliberate, and it is probably commemorated in the charming piece of saga with which 
Herodotos, very characteristically chooses to end his history.' Om deze visie te verzoenen met 
de in 9.122.2 vermelde val van Astyages moeten we eerder aan 550 dan aan 559 denken. 
76 Erbse 1992: 43: 'Jedoch auch bei dieser Äußerung des Kyros handelt est nicht um einen 
historischen Vorgang.' Vgl. Hohti 1976: 78. 
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1. Als dit slot historisch zou zijn, moeten we nagaan op welke bronnen Herodotus zich 

hiervoor gebaseerd kan hebben. Daarvan is in 9.122 geen spoor te vinden. Meer zelfs, 

Herodotus, die in zijn werk zo'n vijfhonderd maal om een of andere reden in eigen naam 

spreekt, houdt zich hier opvallend op de achtergrond.77 Hij vertelt en laat anderen aan het 

woord. Alleen in de laatste zin interpreteert hij ook impliciet de reactie van de Perzen. Bij 

gebrek aan uitdrukkelijke bronvermeldingen kunnen we verwijzen naar de bronnen die hij in 

het algemeen voor de Perzische geschiedenis gebruikt en/of vermeldt.78 Al in de eerste zin na 

de Aanhef vernoemt hij 'degenen onder de Perzen die onderlegd zijn in de geschiedenis' (οἱ 

λόγιοι) (1.1.1).79 Bij de echte start van zijn Perzische geschiedenis verwijst hij naar 'sommige 

Perzen (…), en wel zij, die niet de geschiedenis van Cyrus willen verfraaien (σεµνοῦν), maar 

de waarheid vertellen (τὸν ἐόντα λέγειν λόγον)' en hij voegt eraan toe dat hij nog drie andere 

versies kent (1.95.1). En over zijn relaas van Cyrus' einde zegt hij: 'Van de vele verschillende 

verhalen over Cyrus' dood lijkt dit mij het geloofwaardigste (πιθανώτατος).' (1.214.5) Die 

bronnen blijven echter moeilijk te identificeren, hoewel er op dat vlak toch wel vooruitgang 

geboekt is.80 Al bij al kunnen we vanuit Herodotus' bronnen weinig zeggen over de 

historiciteit van zijn laatste hoofdstuk. 

2. Misschien zijn er ook aan andere dan Perzische (inspiratie)bronnen.  

2.1. Wanneer Odysseus op Ithaca wakker wordt, vraagt hij zich af waar hij zich bevindt (Od. 

13.200-216). Athena, als jonge herder vermomd, antwoordt met een lofzang op Odysseus' 

eiland en zegt onder meer: 'Rotsachtig (τρηχεῖα) is dit land, niet te berijden / met paarden, 

toch ook weer niet al te arm, / al is het eiland niet zo uitgestrekt.' (Od. 13.242-243) Toen 

Odysseus zich bekendmaakte aan Alcinous beschreef hij ook Ithaca: 'Het heeft veel rotsen 

(τρηχεῖ᾿), levert flinke kerels (κουροτρόφος). / Ja, voor mezelf kan ik niets lieflijkers / 

verbeelden dan het eigen vaderland.' (Od. 9.27-28) Uit de gelijkenissen met Cyrus' woorden 

leidt men af dat Herodotus bij monde van de koning Perzië heeft willen beschrijven zoals 

Ithaca.81 Betekenisvol is ook het vervolg: 'Wel hield de eerbiedwaardige Kalypso, / de nimf, 

de stralende onder godinnen, / me ver weg vast in haar gewelfde grotten. / Zij wou dat ik haar 

echtgenoot zou worden. / Ook Kirke, listig wezen van Aia, / wou mij maar al te graag in haar 
																																																								
77 Roberts 2011: 5. 
78 Zie voor de behandeling van en het verschil tussen beide Hornblower 2002. 
79 Verdin 1971: 94 en voor die λόγιοι in het algemeen Verdin 1971: 93-95. 
80 Zie voor de mogelijke bronnen en het probleem van hun identificatie Flower 2006: 279-
281. Het vertrekpunt van de Quellenforschung blijft Jacoby 1913: 419-467. Zie hierover en 
over de nieuwe vondsten Hornblower 2002: 377-378. 
81 Krischer 1974: 96-97. 
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paleis / vasthouden om haar echtgenoot te worden. / Zij wisten nooit mijn hart te overtuigen. / 

Want niets is heerlijker dan eigen land / en ouders, zelfs al woont men heel ver weg / op 

vreemde bodem in een huis vol weelde, / ver van zijn ouders.' (Od. 9.29-36)82 Odysseus zingt 

de lof van Ithaca door tegelijk het verblijf bij Calypso en Circe af te wijzen. Dit is een 

recusatio: iets prijzen door iets anders af te keuren. Bij Herodotus kan zoiets aan de hand zijn, 

maar hij verdeelt de elementen van de recusatio over twee rollen: Artembares stelt voor te 

verhuizen, Cyrus wijst dat af en beroept zich daarbij op positieve eigenschappen van Perzië, 

waarmee hij aldus de lof van zijn vaderland zingt. Volgens deze interpretatie is het 

slothoofdstuk dus louter of vooral een literair spel.83 

2.2. Een andere inspiratiebron kunnen sommige fabels zijn waarin een soortgelijke situatie 

beschreven wordt.84 Vooral de bekende fabel van de veldmuis en de stadsmuis leent zich tot 

een vergelijking. 

2.3. Op basis van overeenkomsten met de Perzen van Aeschylus vermoedt men een oudere 

gemeenschappelijke bron, waaruit beide auteurs geput kunnen hebben. De identiteit van die 

bron kan niet nader bepaald worden.85  

3. We kunnen het probleem ook benaderen vanuit de vraag of Herodotus wel historische 

informatie geeft of wil geven in de moderne betekenis van het woord.  

3.1. Een eerste antwoord ligt in de bedoeling van Herodotus' short story's. Deze (en ook die 

van anderen) bevatten volgens de huidige opvattingen traditionele waarheden over het 

verleden van de culturen waarin ze ontstonden. Typisch voor de mondelinge traditie is dat ze 

bestaande verhalen ontwikkelt om actuele bezorgdheden te vertolken.86 Dus kunnen we ons 

afvragen wat Herodotus hier wil zeggen over zijn eigen tijd, eerder dan over die van Cyrus. 

Tenslotte voegt hij het gesprek als flashback toe aan de gebeurtenissen van 479. Juist 

																																																								
82 Een andere vergelijkbare tekst biedt Pindarus: 'Moeder van me, Thebe met het gouden 
schild, uw / opdracht zal ik voorrang geven boven elke / verplichting. Het rotsig Delos vervult 
mijn hart, maar / het mag me dat niet kwalijk nemen. / Goede mensen houden toch het meest 
van hun geliefde ouders?' (I. 1.1-5) 
83	Krischer 1974: 96-98.	
84 Babrius 108. Griffiths 2006: 139 vermeldt verder diens fabels 24, 61, 85, 93, 100, 128, 142. 
Deze dichter leefde in de tweede eeuw na Chr., maar de stof van zijn fabels gaat terug op de 
veel oudere, aan Aesopus toegeschreven verzameling. Die Aesopus wordt als historische 
figuur trouwens ook door Herodotus vermeld (Αἰσώπου τοῦ λογοποιοῦ) (2.134.3).  
85 Rosen 2009: 4-5. 
86 Gray 2002: 316. 
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dergelijke narratieve disjuncties zijn krachtige signalen.87 Het hoofdstuk is in deze zin ook 

'historisch', want het verklaart de Perzische nederlagen en als zodanig biedt het 'eine 

abschließende, historisch gültige Feststellung'.88 

3.2. Verder biedt het begrip 'historische mythe' een oplossing voor dit probleem: 'Waarom we 

het liever historische mythen noemen dan historische verhalen is, omdat Herodotus in deze 

teksten de grens tussen fictie en werkelijkheid niet altijd duidelijk trekt, meer nog dat hij die / 

grens niet altijd kent, – en, nog een stap verder, dat die grens hem niet in de eerste plaats 

interesseert.'89 Als Herodotus moet kiezen tussen een sprekend verhaal en de historische 

waarheid in de moderne betekenis van het woord kiest hij soms het eerste. Elders verwijst hij 

daarbij naar zijn bronnen en zijn verplichting de traditie(s) weer te geven.90 

 

5. Een poging tot globale interpretatie van Herodotus 9.122 

De interpretatie van Herodotus' laatste hoofdstuk is geen sinecure: de verklaringen zijn legio 

en er heerst geen consensus.91 Beperken we ons tot de hoofdlijnen, dan zien we twee 

duidelijke tendensen, die samenhangen met de vraag over wie het uiteindelijk handelt: de 

Perzen of de Grieken – en de Atheners in het bijzonder?92 

 

5.1. Waarom hebben de Perzen oorlogen gewonnen en verloren? 

Op het eerste gezicht handelt het slothoofdstuk over de Perzen. Gezien de opvallende 

anachronie mogen we ons afvragen welke Perzen bedoeld worden. Het is vrijwel uitgesloten 

dat Herodotus hier alleen iets over de tijd van Cyrus wil vertellen. Dat had hij immers 

evengoed en zelfs beter kunnen doen waar hij die periode beschrijft (1.95-216).93 

1. Wat leert het gesprek over de Oude Perzen? Volgens Artembares bewonen ze zelf een klein 

en heuvelachtig land, maar heersen ze ook over veel mensen en heel Azië (2). Cyrus noemt ze 

dappere mannen in de strijd (3). Herodotus zegt zelf dat ze liever heersen en een onvruchtbaar 

																																																								
87 Forsdyke 2006: 227. 
88 Erbse 1992: 43; vgl. Forsdyke 2006: 231-232. 
89 Verdin 1992: 290-291. Dit is vergelijkbaar met de eerder vermelde huidige visie op de short 
story's. Zie Gray 2002: 316. Zie over de dunne wand tussen 'feit en fictie' ook de interessante 
beschouwingen van Rijser 2016: 169-194, en vooral 174-178. 
90 Verdin 1971: 179-182. 
91 Moles 1996: 271: 'It is true that the end has occasioned much scholarly debate without 
producing any firm consensus,…' Vgl. Moles 1996: 273. 
92 Dewald 1997: 73-75 combineert beide standpunten. 
93 Er is al sprake over Cyrus vanaf 1.46. 
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land bewonen dan als onderdanen elders land te bewerken (4). Met de combinatie van deze 

gegevens biedt Herodotus een verklaring voor het aanvankelijke militair succes van de 

Perzen: als bewoners van een heuvelachtig en onvruchtbaar land zijn ze strijdvaardiger dan 

hun buren, die een vlak en vruchtbaar land bezitten en daardoor verwekelijkt zijn. Voor deze 

interpretatie doet Herodotus een beroep op gedachten die ook in de medische literatuur van 

zijn tijd te vinden zijn.94 

2. Naast de expliciete tegenstelling tussen het land van de Perzen zelf en de veroverde 

gebieden is er een impliciet contrast, namelijk tussen de Perzen van Cyrus en die van Xerxes, 

die de oorlog verloren hebben.  

2.1. Door hun contact met de vlakke en vruchtbare landen die ze veroverd hebben, zijn de 

Perzen zelf verwekelijkt. Bij de Thermopylen wordt het Xerxes al duidelijk 'dat er in zijn 

leger wel veel mensen (ἄνθρωποι) waren, maar weinig mannen (ἄνδρες)' (7.210.2). Na de 

slag van Plataeae beklemtoont Herodotus nogmaals de Perzische weeldezucht met een 

anekdote. De Spartaanse koning Pausanias liet zijn eigen koks en die van Mardonius een 

maaltijd bereiden. Het verschil was zo groot dat Pausanias de andere Griekse leiders ontbood, 

hun beide maaltijden toonde en zei: 'Grieken, hierom heb ik u bijeen laten komen om u te 

tonen hoe dwaas de Meden zijn, die aan een dergelijke levenswijze gewend naar ons toe 

kwamen om ons van deze armzaligheid te beroven!' (9.82)95 Eerder al wees Aristagoras op de 

Griekse superioriteit aan de Perzen, toen hij tijdens de Ionische opstand in Sparta koning 

Cleomenes om hulp kwam vragen: 'Het moet u toch gemakkelijk vallen hierin [het redden van 

de Ioniërs] te slagen, want de barbaren zijn geenszins weerbaar en gij hebt op militair gebied 

de hoogste top bereikt door uw dapperheid. Hun strijdwijze is als volgt: ze hebben bogen en 

een korte speer en gaan het gevecht in met broeken aan en puntmutsen op hun hoofd. Zo zijn 

ze gemakkelijk te overweldigen.' (5.49.3) Door hun rijkdom zijn ze bovendien een 

aantrekkelijke prooi (5.49.4-8).96 Bij deze uitspraken moeten we natuurlijk rekening houden 

met Aristagoras' persuasieve bedoeling, maar Herodotus zal hem wel geen volledig 

ongeloofwaardige argumenten in de mond gelegd hebben. 

																																																								
94 Forsdyke 2006: 231 verwijst naar Hp. Aer. 12, 16 en 23-24. Zie Rosen 2009: 2-3 over het 
belang van dit motief voor de eenheid van Herodotus' werk. 
95 Von Fritz 1967: 274-275 en Forsdyke 2006: 231-232. Mogelijk neemt Herodotus hier wat 
afstand van het verhaal door in het begin en op het einde levgetai te gebruiken. Zie Van 
Groningen 1955: 195. Later nam Pausanias zelf de Perzische levenswijze over, zoals 
Thucydides (1.130) vertelt, met een knipoog naar de anekdote bij Herodotus: 'Ook liet hij zich 
Perzische maltijden voorzetten.' (Th. 1.130.1) 
96 Vgl. Pelling 1997: 61-64. 



	 22	

2.2. Niet alleen zijn de Perzen van Xerxes verwekelijkt, ze missen ook iets. Dat leiden we af 

uit een gesprek tussen Xerxes en de overgelopen Spartaan Demaratus. Op de vraag of de 

Grieken zich tegen de Perzen zouden durven verweren (7.101.2), antwoordt deze: '…: in 

Griekenland is van oudsher de armoede kind aan huis, maar de deugd is er geïmporteerd als 

product van wijsheid en strenge wetgeving en door deze te beoefenen stelt Griekenland zich 

te weer tegen armoede en overheersing.' (7.102.1) Naast de gelijkenis tussen de armoede van 

beide landen, is er een belangrijk verschil. Terwijl Cyrus ervan uitgaat dat armoede en 

krijgshaftigheid (ἀγαθοὺς τὰ πολέµια) a.h.w. vanzelf samengaan, merkt Demaratus op dat de 

deugd verworven moet worden (ἀρετὴ δὲ ἔπακτός ἐστι) door 'wijsheid en strenge wetgeving'. 

Dit is een impliciete waarschuwing aan het adres van Xerxes: Grieken en Perzen mogen dan 

wel uit eenzelfde soort land komen, maar beschikken ze ook over dezelfde deugd? De uitslag 

van de oorlog toont aan dat dit niet het geval is.97 

Tot nog toe hebben we het over 'de Perzen' gehad. Herodotus zelf is genuanceerder. Hij 

beklemtoont herhaaldelijk de dapperheid van de Perzen in vergelijking met die van hun 

bondgenoten en de Meden.98 Het moet ook gezegd worden dat de macht van de Perzen in 479 

niet gebroken was. Meer zelfs, op het ogenblik dat Herodotus dit hoofdstuk schreef – ergens 

tijdens de Peloponnesische Oorlog – 'the future of the Greek world was far from certain and 

the Persian empire was still intact and powerful'. De Perzen vormden nog steeds een ernstige 

bedreiging voor de Griekse vrijheid.99 

3. Herodotus' laatste hoofdstuk kan dus verklaren waarom de Perzen eerst oorlogen wonnen, 

maar uiteindelijk de confrontatie met de Grieken verloren. Hiermee komt de auteur een 

belofte van de Aanhef na, namelijk de vraag te beantwoorden waarom (δι᾿ ἣν αἰτίην) Grieken 

en niet-Grieken met elkaar oorlog zijn gaan voeren.100 Heel zijn werk door zoekt de historicus 

naar de oorzaken van wat hij beschrijft en ook in zijn laatste hoofdstuk doet hij dat, zij het 

impliciet of allegorisch. 

 

 

																																																								
97 Krischer 1974: 98-100. Vgl. Rosen 2009: 3. 
98 Bv. Perzen – Meden (8.113.3); Perzen én Meden – Mardonius' ruiterij en de Thebanen 
(9.40); Perzen – Spartanen (9.62.3-63); Perzen – bondgenoten (9.68); Perzisch voetvolk – 
bondgenoten (9.71); Perzen – bondgenoten (9.102.3). Zie Pelling 1997: 63. Vgl. Pohlenz 
1937: 163. 
99 Flower 2006: 287. 
100 We volgen hier 'reason why' van Powell 1938: 9 (1) en 'door welke oorzaak' van 
Herodotus 1995. Herodotus 1968 geeft 'door welke aanleiding'. 
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5.2. Waarom hebben de Grieken de oorlog gewonnen? Zullen ze blijven winnen? 

Nogal wat commentatoren kijken nog verder en menen dat Herodotus tot slot ook naar de 

Grieken verwijst. Hij zou niet alleen verklaren waarom zij de Perzen verslagen hebben, maar 

ook een waarschuwende vinger opsteken.  

1. De beschrijving van de Oude Perzen gelijkt sterk op de karakterisering van de Grieken ten 

tijde van de Perzische Oorlogen en daarvoor. De anekdote van Pausanias en de uitspraak van 

Demaratus tonen dat aan. Deze laatste verklaart ook waarom die Grieken de oorlog gewonnen 

hebben: door wijsheid en een strenge wetgeving hebben ze de deugd verworven die daarvoor 

nodig is en die de Perzen blijkbaar (niet meer) hadden.  

2. We zetten nog een stap verder. De Perzen hebben hun kracht verloren doordat ze 

beschikten over de inkomsten van de onderworpen volkeren. Zo werden de veroveraars als 

het ware verzwakt en dus zelf veroverd. Als overwinnaars van de oorlog verkeerden de 

Grieken – en vooral de Atheners – in dezelfde positie. De Grieken uit Herodotus' tijd kunnen 

dezelfde evolutie als de Perzen ondergaan of al ondergaan hebben en dus ten prooi vallen aan 

volkeren die harder (gebleven) zijn. De positieve typering van de Grieken die de Perzische 

Oorlogen gewonnen hebben, kan impliciet een contrast inhouden met die uit de tijd van 

Herodotus.101  

3. Naast de oorzaak van het succes en de nederlaag van de Perzen kan Herodotus hier dus ook 

verklaren waarom de Grieken de oorlog gewonnen hebben. Een nederlaag hebben zij nog niet 

geleden, maar Herodotus lijkt te suggereren dat dit mogelijk is. Het patroon van opgang en 

verval, dat hij in heel zijn geschiedenis ziet, kan ook voor de Grieken gelden.102 Het lijkt er 

zelfs op dat de mentaliteit van de Atheners al op het einde van de oorlog aan het veranderen 

was. Dat blijkt uit de behandeling van sommige eilanden in de Egeïsche zee door 

Themistocles, wiens 'hebzucht geen grenzen kende' (8.111-112). Na de stichting van de 

Delisch-Attische Zeebond richtte Athene zijn ogen op de verre gebieden waarover de Perzen 

het met Cyrus hadden. Maar ook de leden van de Zeebond kwamen in aanmerking voor de 

vestiging van Atheners (κληρουχία). Deze situatie doet denken aan de Perzen die hun 

onvruchtbaar land willen verlaten (9.122.2). Ziet men in de Perzen de Atheense δῆµος, die 

aanstuurde op buitenlandse expansie, dan was er aan de Atheense zijde niet iemand als Cyrus, 

die hen voor deze gevaarlijke politiek kon behoeden. En al wie door de Atheense κληροῦχοι 

																																																								
101 Forsdyke 2006: 231-232. 
102 Bv. Hdt. 1.5.4. Zie voor Herodotus' theorie over de opkomst en val van rijken op de 
achtergrond van dit hoofdstuk Van Wees 2002: 336 en Rosen 2009: 3. 
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zijn stuk land verloor, werd een vijand van Athene.103 Daarnaast is er het einde van Artayctes. 

Niet alleen gaven de Atheense veldheer Xanthippus noch de Elaeusiërs gehoor aan zijn 

verzoek om genade, ze gingen ook bijzonder wreed te werk: 'Ze voerden hem dus weg naar de 

kust, waar Xerxes zijn brug geslagen had, of volgens anderen naar de heuvel boven de stad 

Madytus, nagelden hem aan een plank en hingen die op; zijn zoon stenigden ze voor de ogen 

van Artayctes.' (9.120.4) Naast fysiek zien we hier ook psychisch geweld. Bovendien houdt 

een van de plaatsen waar het gebeurd kan zijn een wraakneming op en waarschuwing aan het 

adres van de Perzen in.104 Dat de Atheense veldheer Xanthippus de vader van Pericles was, 

brengt ons meteen een stuk verder in de Griekse geschiedenis, toen de macht en arrogantie 

van Athene een hoogtepunt bereikte. Als we weten hoe het met de hybris van Xerxes 

afgelopen is, kan Herodotus hier dus ook een bedekte waarschuwing aan het adres van de 

Grieken en de Atheners in het bijzonder formuleren. 

Aldus kijkt Herodotus met zijn laatste hoofdstuk zowel achteruit als vooruit.105 De elementen 

van ringstructuur, die we her en der aangewezen hebben, spelen hierbij ook een rol. Het is 

alsof Herodotus er de cyclus van de Perzen mee afsluit en die van de Atheners ermee opent.106 

4. Waarom vertelt Herodotus dit allemaal in bedekte termen? Met zijn 'signalen' daagde hij 

zijn publiek uit door het aan het denken te zetten, net zoals de grote figuren in het werk 

voortdurend met zulke uitdagingen en keuzes te maken hebben. Daar het om Grieken gaat, 

verbloemt hij de 'signalen' omtrent de Atheners meer dan die over de Perzen.107 Misschien 

ook uit tact, aangezien hij Athene tenslotte ook bewonderde.  

Voor Herodotus' tijdgenoten waren die signalen wellicht minder omfloerst dan voor ons. Zo 

verwijst hij naar tal van fenomenen waarmee de Grieken en in het bijzonder de Atheners goed 

vertrouwd waren en die de sofisten verspreid hadden: de rede en tegenrede, die we in dit 

hoofdstuk herkennen; het recht van de sterkste, waarop de Perzen zich beroepen; de gedachte 

																																																								
103 Rosen 2009: 8-11. 
104 Rosen 2009: 1. 
105 Lang 1984: 97 spreekt van verleden of toekomst. Volgens Erbse 1992: 43 verklaart het 
laatste hoofdstuk waarom de Perzen de oorlog verloren hebben en mag het niet als 
waarschuwing beschouwd worden. Vgl. Moles 1996: 275-277. 
106 Moles 2002: 49. Vgl. Gray 2002: 310. Dat de Perzen een 'cyclus' vormen, onderstreept ook 
Flower 2006: 274 door te verwijzen naar 1.1-4 en 9.122. Ook Flower-Marincola 2008: passim 
beklemtonen de relevantie van Herodotus' negende boek en 9.122 in het bijzonder voor de 
Griekse – en vooral Atheense – geschiedenis na de Perzische Oorlogen. 
107 Moles 1996: 279. 
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aan het geschikte ogenblik (καιρός); het gebruik van antithese en gnomen; de keuze tussen de 

aangename en de harde weg (Heracles op de tweesprong).108 

 

5.3. Herodotus 9.122: een gepast einde? 

Of Herodotus zijn werk al of niet heeft afgemaakt heeft, is niet meer met zekerheid te 

achterhalen en dus ook niet of hij 9.122 als einde bedoeld heeft.109 Wel kunnen we ons 

afvragen of dit einde een passend slot zou kunnen zijn. Deze vraag behelst twee punten. 

Beëindigt Herodotus zijn relaas van de Perzische Oorlogen terecht met de verovering van 

Sestus? In tegenstelling tot sommige moderne geleerden meende Thucydides van wel. In het 

begin van zijn Pentekontaëtie schrijft hij immers: 'De Atheners echter en de bondgenoten uit 

Ionië en de Hellespont, die zich al losgemaakt hadden uit de macht van de Koning, bleven 

achter en belegerden Sestus, dat in handen van de Perzen was. Na er de winter te hebben 

doorgebracht, konden ze zich van de stad meester maken, omdat de barbaren haar hadden 

verlaten. Daarna voeren ze van de Hellespont weg, ieder naar zijn eigen stad.' (Th. 1.89.2)110 

Is vervolgens het aanhangsel, dat 9.122 tenslotte is, wel op zijn plaats? Is het een soort 

'wisselstuk' dat Herodotus eender waar Perzen ter sprake komen, had kunnen inlassen?111 

Misschien heeft hij het wat los en kunstmatig met de context verbonden (Artembares – 

Artayctes), maar de anekdote is er niet met de haren bij gesleept.112 Uit heel de voorgaande 

analyse blijkt dat wij 9.122 als een bewust einde van de Historiën beschouwen. Het mag dan 

wel geen formeel en expliciet slot zijn, het rondt thematisch gezien het werk af.113 Precies zo 

eindigen de Ilias en de Odyssea daar waar hun thema ophoudt: Achilles' wrok is pas helemaal 

uitgewerkt wanneer Hector begraven is en Odysseus is maar echt veilig thuis wanneer hij zich 

met de familie van de vrijers verzoend heeft.114 Ook in dit opzicht betoont Herodotus zich 

ὁµηρικώτατος (Longin. 13.3). 

 
																																																								
108 Rosen 2009: 6-7. 
109 Volgens Jacoby 1913: 375-376 en Pohlenz 1937: 165-166 was het werk niet af. Zie voor 
de rol van 9.122 voor deze kwestie Rosen 2009: 1. 
110 How-Wells 1928a: 16. Pohlenz 1937: 164-177 meent dat 9.122 slechts op het eerste 
gezicht een echt einde vormt, aangezien het werk volgens hem ook niet voltooid is. 
111 Krischer 1974: 98-99. Toch denkt hij dat het zeer waarschijnlijk als slot geschreven is. Zie 
ook Erbse 1992: 43. 
112 Von Fritz 1967: 275. 
113 D'Huys 1988: 273-274 en 314-316 beschouwt zowel het eindpunt van Herodotus' verhaal 
(Sestus) als het slothoofdstuk als een bewuste en zinvolle keuze. 
114 Zie de indringende beschouwingen van Rijser 2016: 25-44 over de (ring)structuur van de 
Ilias. 
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5.4. Tot slot 

Hiermee is lang niet alles gezegd over Herodotus 9.122.115 Te oordelen naar de talrijke 

interpretaties lijkt het hoofdstuk wel onuitputtelijk. Onder invloed van de mondelinge 

vertelkunst beantwoordt het einde aan het facetrijke karakter van het hele werk. Het is 

meerduidig om een gevarieerd publiek te kunnen aanspreken.116 En, volgens het motto van dit 

artikel kunnen we bij Herodotus beter wat te veel interpreteren dan te weinig. Hoever moeten 

we onze leerlingen in deze problematiek meenemen? Misschien niet zo ver als hier, maar ver 

genoeg om hen andermaal de gelaagdheid en subtiliteit van Herodotus' Historiën te doen 

inzien. 

Marc Vercruysse 

marc.vercruysse@kuleuven.be 
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