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Mijnheer de Rector Magnificus,
zeer gewaardeerde toehoorders,

Omstreeks het jaar 342 voor onze jaartelling vond in Athene een
geruchtmakend proces plaats. De voornaamste aanklager was
Apollodoros, de zoon van Pasion, een man die in het procederen
doorkneed was. In Athene was de hele rechtsgang, van onderzoek tot
aanklacht, verdediging en oordeel, in de handen van particuliere
burgers, en de sprekers dienden hierbij iedere schijn van professio-
naliteit te vermijden. Apollodoros had zijn retorische scholing in de
praktijk kunnen perfectioneren, al was het alleen al in de processen
die hij en een zekere Stephanos tegen elkaar hadden gevoerd. Ruim
vijf jaar waren deze twee querulanten inmiddels politieke tegen-
standers. Hun twist had zich vrijwel direct van de volksvergadering
verlegd naar de rechtbank, waar Stephanos een voorstel van
Apollodoros had willen torpederen door hem aan te klagen wegens
onwettige wetsvoorstellen, en hem vervolgens door een onbetaalbaar
hoge boete zijn actieve burgerrechten had willen laten ontnemen.
Het eerste was wel gelukt, het tweede niet. Na nieuwe pogingen van
Stephanos om zijn tegenstander van het politieke toned te ver-
wijderen, sloeg Apollodoros nu terug.

Deze gang van zaken was in Athene heel gebruikelijk. Processen
waren niet een instrument om een conflict te beslechten, maar om
het met forsere middelen publiekelijk voort te zetten.' Dat gold
beslist ook voor politieke onenigheid. Toen het schervengericht in
onbruik raakte, tegen het eind van de vijfde eeuw, won het proces als
middel om politieke tegenstanders voor langere tijd uit te schakelen.
Een rechtszaak aanspannen had enkele opvallende voordelen: terwij1
het ostracisme alleen het streven naar alleenheerschappij als aanklacht
kende, en uitsluitend tot tien jaar verbanning kon leiden, leenden
processen zich voor allerlei soorten aanklachten met een ruimere
keuze aan straffen. Zo volgde op een veroordeling wegens gebrek
aan respect voor de goden (asebeia) de doodstraf, en verloor iemand
die niet tijdig een boete aan de staat kon betalen zijn burgerrechten.

5



De aanklager probeerde dan de rechtbank te overreden om de tegen-
stander een zo hoge boete op te leggen, dat confiscatie van goederen

en uitschakeling uit het openbare leven vanzelf zouden volgen. Een
duidelijk nadeel was dat een rechtszaak ook voor de aanklager niet
zonder risiko was: als de aanklacht minder dan een-vijfde van de
stemmen wist te winnen, kon de aanklager zelf beboet worden en
van zijn burgerrechten beroold. Kortom, het spel werd hoog
gespeeld en Apollodoros als aanklager zou er alles aan doen om het
gewenste effect op de rechtbank te bereiken. Daartoe viel hij niet
direct Stephanos aan, maar de vrouw met wic deze samenleefde,
Neaira.

Neaira had in haar jonge jaren gewerkt als hetaire. Ze was afkomstig
uit Korinthe en had eerst haar brood verdiend in dienst van de
madam aan wic ze toebehoorde, later, toen ze door rijke minnaars
was vrijgekocht, als zelfstandig gevestigde escort-girl. Totdat ze
Stephanos ontmoette. Dit was kennelijk ware liefde, en Stephanos en
Neaira gingen samenwonen. Hun huishouding was wcliswaar nict
vlekkeloos, maar leek toch in veel opzichten dat van cen doorsnee
Atheens gezin. Tot hun oikos behoorde ook een aantal jong-vol-
wassen kindercn, onder wie cen dochter, Phano. Juist zij moesten
dienen als het belangrijkste bewijs in de aanklacht van Apollodoros.
Volgens Stephanos waren deze kinderen geboren uit zijn eerdere
huwelijk met een Atheense, en waren zij dus ook Atheense burgers.
Sinds de burgerschapswet van Perikles van 451 hadden namelijk
alleen afstammelingen van twee burgerouders deze status. Maar vol-
gens Apollodoros pretendeerde Neaira gehuwd te zijn met
Stephanos, als waren zij beiden Atheense burgers, en deed zij alsof de
kinderen, die eigenlijk hiár kinderen waren uit eerdere relaties,
waren geboren uit haar huwelijk met Stephanos. Neaira was echter
een immigrante, een metoike, en dus waren de kinderen geen bur-
gers, maar rnetoiken zoals hun moeder. Met deze fraude hadden zij de
polis enorme schade toegebracht. Stephanos had namelijk Phano uit-
gehuwelijkt aan Theogenes, een man die door het lot was
aangewezen orn Archon Basileus te zijn, de hoogste religieuze ma-
gistraat van de stad. Diens vrouw, de Basilinna, vervulde de hoofdrol
in het centrale ritueel van de Anthesterien, een van de belangrijkste
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polls-festivals. Haar heilig huwelijk met de god Dionysos hernicuwde
zowel de relatie met de doden als de vruchtbaarheid van de gehele
burgergemeenschap. De Basilinna hoorde Atheens burger te zijn, en
bovendien maagdelijk te zijn getrouwd. Apollodoros pakte breed uit
over Neaira's voormalige beroepsleven, en schilderde tot in detail hoe
Phano geen haar beter was dan haar moeder - van religieuze zuiver-
heid kon bepaald geen sprake zijn. Nu Phano als Basilinna had ge-
diend, was de heilige rechtsorde van Athene tot in het diepst
geschokt, aldus Apollodoros.n Het was aan de rechtbank om te oor-
delen, of Neaira het Atheense burgerrecht met voeten had getreden.'

Burgerrecht en burgerschap
De rede van Apollodoros legt een direct verband tussen de rol van
Phano als Basilinna, haar kwestieuze status als dochter van Neaira en
het welzijn van de burgergemeenschap. Wanneer het burgerrecht op
de gebruikelijke manier wordt opgevat als een politiek-militair privi-
lege, lijkt deze connectie nogal ongerijmd. De rechtszaak tegen
Neaira biedt dan ook een ideale toegang tot het thema dat ik vandaag
aan de orde wil stellen. Wat hield het precies in, om burger te zijn
van Athene? Was het burgerschap vooral een juridische status, met
allerlei rechten en plichten die daarin waren opgenomen, zoals de
regels ten aanzien van een burgerlijk huwelijk? Of ging het toch in
de eerste plaats om iets anders? In onze samenleving is het burger-
schap in beginsel cen rechtsstatus, die vervolgens aan natuurlijke per-
sonen kan worden verleend. Wie in Nederland geboren is, en wie
tenminste een Nederlandse ouder heeft, verwerft deze status door-
gaans vanzelf. Voor wie van elders komt en deze status aanvraagt, is
het heel wat lastiger, maar in principe kan elke persoon het
Nederlanderschap verwerven. De laatste jaren heeft de komst van een
groot aantal nieuwe inwoners aan wie het burgerschap wordt ver-
leend, geleid tot de vraag of deze juridische opvatting niet te vrijblij-
vend is. Zou burgerrecht niet meer moeten omvatten dan alleen
juridische bepalingen? En bestaat er iets in onze moderne, westerse
maatschappij, dat we eensgezind kunnen aanmerken als de inhoud
van het burgerrecht? Met andere woorden, kunnen wij burgerrecht
veranderen in burgerschap?
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Omdat het tegenwoordig vanzelf spreekt dat burgerrecht ye:6r alles
een juridisch geheel is van rechten en plichten, waarin het stemrecht
een bijzondere plaats inneemt, hebben vele historici aangenomen dat
ook klassiek Athene, de vermeende voorloper van de moderne
democratie, een dergelijke vorm van burgerrecht zou hebben ge-
kend. De kern van deze status zou dan eveneens bestaan uit het recht
van mannelijke burgers op deelname aan de politiek. In een van de
meest populaire versies van deze gedachte zouden de vrouwen zelfs
zo volkomen van de burgergemeenschap zijn uitgesloten, dat zij geen
aanspraak konden maken op de naam Atheners, die aan de mannen
was voorbehouden.9 Deze visie is echter aantoonbaar onjuist. In
plaats daarvan laat de situatie in klassiek Athene zich beter begrijpen
vanuit het inzicht dat burgerrecht afhankelijk was van burgerschap,
dat de kern van dit burgerschap niet politick was, maar religieus, dat
vrouwen en mannen hierin deelden, en dat de politieke functies van
mannen van dit burgerschap waren afgeleid. Hoe dit burgerschap
werkte en beleefd werd, wil ik vandaag in vogelvlucht aan-
schouwelijk maken.

In zijn aanklacht tegen Neaira wierp Apollodoros de vraag op wat
burgerschap eigenlijk inhoudt. En ook hij deed dat door de komst
van nieuwe burgers te bespreken, meer dan een halve eeuw tevoren.
In 427, enkele jaren na het uitbreken van de Peloponnesische
Oorlog, was de stad Plataeae, een van Athene's trouwste
bondgenoten, door Sparta en Thebe ingenomen. De meerderheid
van de mannen was gedood, de vrouwen en kinderen waren in sla-
vernij gebracht." Een 200-tal Plataeers, die dit drama hadden over-
leefd, waren vervolgens in Athene opgevangen en hadden en masse
het burgerrecht gekregen. Dit was de eerste keer dat op zo grote
schaal nieuwe burgers waren opgenomen, en ook de eerste keer dat
er nieuwe burgers werden gecreeerd na de burgerschapswet van
Perikles uit 451. In het besluit, waarmee de Plataeers tot burger van
Athene werden, zijn de inhoud en de toepassingen van deze burger-
schapswet terug te vinden."

Laten we eerst eens kijken naar de tenninologie waarin het burger-
schap van Athene werd gegoten. Er zijn ruim io burgerschaps-
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toekenningen uit de klassieke tijd bekend in verschillende soorten
documenten, en alleen de decreten van de volksvergadering geven
zekerheid over de in zo'n geval gebruikte termen." De opname als
burger is hierin geformuleerd als het besluit dat persoon X uit de stad
Y voortaan een Athener is, en de vaste uitdrukking voor het burger-
schap was een Athener zijn. In deze periode was burgerschap dus iets
wat iemand is, niet icts dat iemand heeft. Er bestond geen con-
ceptueel verschil tussen wie een burger is en wat cen burger is: de
natuurlijke persoon en het burgerschap waren een en hetzelfde.''

Deze uiterst concrete, fysieke opvatting van het burgerschap hangt
direct samen met het feit dat men uitsluitend Atheens burger was
door van burgers af te stammen. Om het bondig te zeggen: men kon
alleen als burger worden geboren.Voor zover het oog historisch reikt,
is dit altijd zo geweest. Ook Kleisthenes, die in 508/7 de politieke
structuur van Athene herzag en de basis legde voor de democratic,
veranderde niets aan dit beginsel." Tot aan Perikles' wet was een

burgerouder voldoende om als burger mee te tellen. Dat die ene
ouder vanwege het patrilineaire erfrecht in Athene per definitie de
vader zou zijn, sprak voor de meeste historici vanzelf.'5 Zo hadden
Themistokles en Kimon, twee van de beroemdste politieke leiders uit
de eerste helft van de vijfde eeuw, beiden een buitenlandse moeder.
Maar in feite kon ook via vrouwen het burgerschap worden
doorgegeven, en er zijn sterke indicaties dat vrouwen in de erfe-
lijkheidsketen als een wezenlijke factor werden beschouwd.' De
kinderen uit een huwelijk van een buitenlander met een Atheense
vrouw werden door haar vader in zijn oikos, in zijn patrilineaire fa-
milie, geadopteerd en werden zo en door geboorte en formed
Atheens burger.

Dit moet een aantrekkelijke mogelijkheid zijn geweest voor
nieuwgekomen migranten en de kinderen uit welvarende migranten-
families. Door de enorme groei van de economie en politieke macht
van Athene, vooral na de oprichting van de Delisch-Attische
Zeebond in 477, vestigden zich steeds meer migranten in Attika, met
name in de stad en rondom de haven van Piraeus. Zij waren zo tal-
rijk en hun betekenis voor de polis werd zo groot, dat er een speci-
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fieke status voor hen in het leven werd geroepen. Metoiken betekent
letterlijk degenen die ergens anders wonen. Het referentiepunt, dat
in dit woord besloten ligt, is eerder dat van de stad die de migranten
verlaten hadden (en waarvan zij wellicht hun burgerschap wilden
behouden) dan dat van de stad waar zij zich hadden gevestigd. Maar
op den duur verschoof het accent toch naar de gedachte dat metoiken
mede-bewoners van de polis van aankomst waren, omdat zij qualitate
qua langere tijd in Athene zouden blijven.'" Een huwelijk met een
Athener of Atheense was voor metoiken die dat wilden de enige
manier om in te burgeren, een proces dat zij pas volledig gerealiseerd
zagen in hun kinderen.

De burgerschapswet van Perikles betekende een drastische beperking
van den mogelijkheden.'' Deze wet bepaalde dat alleen wie afstamde
van twee burgers een Athener was." Het woord astos, dat in deze frase de
term voor burger is en dat voorheen het gebruikelijke woord was
voor 'burgerbewoner van de stad', kreeg allengs de pregnantere
betekenis van 'behorend tot onze groep' en, mede onder invloed van
Perikles' wet, zelfs de betekenis van 'een geboren burger'. Het was
astoi en metoiken volgens deze wet niet verboden te trouwen - dat zou
pas in de jaren 380 worden besloten, in de wet die Apollodoros tegen
Neaira en Stephanos in stelling ging brengen." Maar Perikles' wet
had natuurlijk wel een sterk ontmoedigend effect. Welke burger zou
vrijwillig zijn nakomelingen van burgerrecht beroven door zijn zoon
of dochter met een metoike te laten trouwen?

Omgekeerd kon vanaf dit moment een buitenstaander alleen burger
worden door een besluit van alle burgers." De groep van burgers was
nu gesloten, en kon alleen nieuwe leden toelaten als de ledenver-
gadering dat wilde. Burgerschapstoekenning in klassiek Athene na
451 kan het beste worden begrepen als een adoptie door het burger-
collectief van de polis, vertegenwoordigd in de volksvergadering. Die
adoptie vond uitsluitend plaats op grond van bewezen weldaden
jegens de Atheense burgers, en deze voorwaarde verklaart ook
waarom uitsluitend mannen bekend zijn als nieuwe burgers. De
bedoelde weldaden lagen altijd in de sfeer van politieke, militaire of
financiele steun aan de stad, met andere woorden op een terrein waar
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vrouwen zich niet konden laten gelden. Apollodoros zelf was de
zoon van een bankier, die begonnen was als slaaf in dienst van een
rijk man, na zijn vrijlating in geldzaken was gegaan en tenslotte
wegens zijn financiele gunsten aan de stad het burgerschap had gekre-
gen. En de Plataeers waren niet als Atheense burgers opgenomen uit
medemenselijkheid, maar omdat zij als trouwe bondgenoten van
Athene niet in de steek gelaten mochten worden. Sommige buiten-
staanders kregen het Athenerschap uitsluitend als eerbewijs wegens
hun weldaden, en daadwerkelijke vervulling van hun nieuwe iden-
titeit werd niet van hen verwacht. Maar voor die nieuwe burgers, die
ook echt Athener zouden zijn, volgden op de toekenning ook het
lidmaatschap van een verwantschapsgroep, cen frank, en inschrijving
in een done (gemeente).

De inburgering was hiermee bijna voltooid. Bijna, want aan één

essentiele kwaliteit ontbrak het een nieuwe burger: hij werd niet bin-
nen de oikos van een burger-familie geadopteerd. In die zin bleef hij
zijn leven lang cen onvolkomen burger. Pas als hij met een Atheense
aste was getrouwd, werden de kinderen uit dit huwelijk volwaardige
burgers. Strict gesproken verliep het proces in twee etappes, namelijk
de burgerschapstockenning in de eerste generatie en volledige
inburgering in de tweede generatie.

De inhoud van het burgerschap
Afstamming van burgers bepaalde in principe hoe iemand tot de
groep van burgers kon behoren. Maar wat hield het lidmaatschap dan
in? Om het illegale gedrag van Phano aan de kaak te stellen, citeerde
Apollodoros uit het decreet voor de Plataeers wat het burgerschap
betekende:

"dat zij Atheners zouden zijn, dat zij decl zouden hebben aan alles
waaraan de Atheners deelhebben, zowel hetgene dat de goden
toebehoort als dat wat mensen aan de goden verplicht zijn,
behalve een priesterschap of cen cultus die erfelijk is, of een van
de negen archontschappen, maar dat dit niet meer zou gelden
voor hun nakomelingen die zij zouden hebben met een aste uit
een wettig huwelijk.""
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De formule "deelhebben aan alles waaraan de Atheners deelhebben"
en het vergelijkbare "deelhebben aan de polis" zijn vaste termen in
teksten over burgerschap uit de klassieke periode." Ze geven aan dat
burgerschap het recht geeft te delen in "hetgeen direct de goden toe-
behoort alsmede dat wat mensen aan de goden verplicht zijn" - de
vaste uitdrukking waarmee ik hier de formule ta hiera kai ta hosia heb
vertaald." Een alternatieve fonnule is "deelhebben aan hetgeen de
goden toebehoort en aan wat gemeenschappelijk is" (ta hiera kai ta
koina). Op de betekenis van priesterschap en archontaat kom ik straks
nog terug.

Ik wijs er eerst, misschien ten overvloede, op dat in deze beschrij-
vingen van het burgerschap woorden als 'volksvergadering', 'stem-
recht' en andere politieke termen volkomen ontbreken. In de ogen
van Aristoteles was de Griekse gewoonte om burgerschap op te vat-
ten als een serie afstammingsregels die toegang gaven tot religieuze
activiteiten, een desastreus gebrek. De voortdurende strijd tussen oli-
garchen en democraten in de Griekse steden was volgens hem het
gevolg van het feit dat het Griekse begrip voor 'burger' helemaal niet
aangaf of iemand wel of niet aan de politiek mocht deelnemen.
Aristoteles' Politica was dan ook bedoeld om wel zo'n definitie te
bieden. In zijn theorie streefde hij naar een helder onderscheid tussen
het bestaande begrip van burgerschap op grond van geboorte, en een
nieuw type burgerrecht dat uitsluitend gefundeerd zou zijn op poli-
tieke en juridische verantwoordelijkheden." Maar in klassiek Athene
was daar helemaal geen sprake van. Als men het daar gangbare bur-
gerschap wilde preciseren, kregen de bepalingen betrekking op voor-
waarden tot het lidmaatschap (een of twee burgerouders), procedure-
kwesties (loten, kiezen, cooptatie of stemmen) en gedetailleerde
spelregels (wie krijgt de knikkers, wie betaalt de kosten).

Deze methoden van organisatorische verfijning pasten de Atheners
ook toe op de inhoud van het burgerschap: de gemeenschappelijke
cultus van de goden, en het voldoen aan de verplichtingen jegens de
goden." De talloze cultusreglementen gaven aan wanneer er geofferd
moest worden, aan welke godheid, met wat voor dier of andere gave,
wie dat moest betalen, welke priester de leiding had, wie de
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opbrengst kreeg van de huiden, en wie er tot slot mee mochten eten.
De etappes van de inburgering hielden twee gradatics van lid-
maatschap in en derhalve twee gradaties van het delen in deze
religieuze verplichtingen. De nieuw geadopteerde burgers deden
mee met alle hiera en hosia, maar alleen zij, die uit een Atheense
vrouw waren geborcn, mochten ook erfelijke priesterschappen be-
kleden. De Basilinna moest zelfs aan een nog strengere kwalificatie
voldoen. Door in eerste echt met de Basileus getrouwd te zijn, bezat
deze priesteres een lichamelijke integriteit, waardoor Dionysos zich
als het ware zonder interventie van derden via haar met de bur-
gergemeenschap verenigde. Als het waar was wat Apollodoros tegen
Phano inbracht, dan was inderdaad het Atheense burgerschap tot in
het hart getroffen.

De opvatting dat de gezamenlijke cultus van de goden de essentie was
van het burgerschap, past in een veel breder patroon dat in heel
antiek Griekenland waarneembaar is. ledere werkelijk belangrijke en
langdurige band tussen mensen werd tot uitdrukking gebracht in een
cultus of ritueel. Omgekeerd was het instellen van een cultus ook de
manier bij uitstek om sociale cohesie tot stand te brengen, en het
belang van deze relaties blijkt in hoge mate uit de afbeeldingen die de
betrokkenen ervan lieten maken. Deze wezenlijke connectie tussen
religie en sociale binding moet niet worden beschouwd als een
bewuste strategic, als ging het om politieke manipulatie door cyni-
sche initiatiefnemers met behulp van religieuze middelen."
Integendeel, het betreft hier een elementair cultuurpatroon, waarin
alle leden van de gemeenschap betrokken waren, een onopzettelijke
maar effectieve reflex, die onlosmakelijk verbonden was met een
werkelijk geloof in de goden en die gestalte kreeg in de traditionele
vormen van verering. Deze verering vond uitdrukking in gemeen-
schappelijke activiteiten: zingen, dansen, processies en wedstrijden
houden, en bovenal offeren. De sociale relatie ontstond in de eerste
plaats in het samen verrichten van deze activiteiten en door de band
die de groep in die activiteit met de godheid aanging, en in de
tweede plaats door het feit dat bepaalde mensen wél aan een cultus
deelnamen en anderen dus werden uitgesloten.

0121'-ic ,
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De gedachte dat de sociale identiteit van een individu gestalte kreeg
in de culten waaraan hij of zij deelnam, kon expliciet en bindend
worden toegepast. Zo moest elk van de negen archonten, vooraf-
gaand aan de ambtsaanvaarding, verklaren wic zijn vader en moeder
waren en van welke burgers zij weer afstamden, en vervolgens welke
familieculten van Apollo Patthios en Zeus Herkeios elk bczat, en
waar hij zijn hiera verzorgde." Maar soms werkte het verband tussen
identiteit en cultus geruisloos en vanzelfsprekend. Toen bijvoorbeeld
de oligarchisch-gezinden in 41 i cen plek zochten buiten de stad voor
hun constituerende vergadering, kozen ze niet een ruime schuur of
cen kaatsbaan, maar het heiligdom van Poseidon Hippios, een god
waar de traditionele elite speciale banden mee onderhield." De aan-
wezigheid in zijn heiligdom gaf de daar verzamelde Atheense
aanzienlijken een gesanctioneerd identificatiepunt tegenover het
democratische yolk.

Dit proces speelde zich af op kleine en op grote schaal, uiteenlopend
van de opname van kinderen en andere nieuwkomers zoals slaven in
de oikos, tot de activiteiten van de polis als geheel en van de talloze
subgroepen binnen de polis. Wanneer men in familieverband een
offer ging brengen, had de heer des huizes, de beheerder van de
patrilineaire oikos, in principe de leiding.' De wij-reliefs lieten de
familie zicn met hun geschenk en de ontvangende godheid en waren
ook zelf weer een geschenk aan de godheid. Maar in po/is-verband
vonden openbare processies naar de tempels plaats, waarbij een
kanephoros voorop liep, een jongc vrouw die de offer-attributen in
een mand op het hoofd droeg, en die in Athene in leeftijd en kle-
ding herinnerde aan de stadsgodin." De vraag of de dood van het
offerdier het belangrijkste moment was van het offer, zoals veel gods-
diensthistorici menen, of dat dit in de klassieke tijd niet (meer) het
geval was - men kon er ook een slachter voor inhuren, laat ik hier in
het midden. Zeker is dat de betrokkenen bij alle soorten offers zich
lieten afbeelden zoals zij samen het offer gereedmaakten, de processie
hidden naar het altaar, met de tevreden ontvangst door de godheid,
en tot slot de gezamenlijke maaltijd - kortom, in de relaties die zij in
deze hiera en hosia tot stand brachten.
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Naarmate de Atheense samenleving gecompliceerder werd, steeds
méér mensen en steeds meer verschillende mensen ging omvatten,
nam het aantal culten dat op allerlei niveaus cohesie aanbracht, toe."
De metoiken zijn in dit verband een interessant voorbeeld. Vanaf de
creatie van de metoikia, ergens aan het begin van de vijfde eeuw,
veranderde aan hun juridische status eigenlijk niets, maar hun gelei-
delijke incorporatie in de polis verliep via hun deelname aan culten.
Zij speelden cen aanzienlijke rol in de processie van de Grote
Dionysia, zij kregen een vaste plaats in de Panathenadsche processie,
ze werden opgenomen in bepaalde festiviteiten van de gemeenten
(dernen) waar ze woonden, en zij gingen deelnernen aan het
Hephaistos-festival." Omgekeerd kregen de culten van enkele goden
van buiten cen plaats in de Atheense feestkalender." Maar tegelijker-
tijd bleef het onderscheid tussen metoiken en Atheense burgers in
stand, waar metoiken culten van hun stad van herkomst in ere hidden
en geen toegang hadden tot een groot aantal Atheense culten.

Zoals de burgers alleen al in aantal de culten bleven domineren ten
opzichte van de metoiken, zo overtroffen de vrouwelijke burgers
getalsmatig de cultische activiteiten in vergelijking met hun mannen.
In de vierde ecuw waren er jaarlijks zo'n 170 religieuze feestdagen,
tegen zo'n 145 dagen per jaar dat de volksvergadering bijeenkwam.
Van het merendeel van deze feesten maakten vrouwen in wisselende
aantallen deel uit, en bovendien waren er meer grote feesten waaraan
alle vrouwelijke burgers deelnamen dan feesten voor alleen of voor-
namelijk mannelijke burgers. De getalsverhoudingen in de talloze
priesterschappen zijn nog moeilijker te schatten, maar als we inscrip-
ties van zogeheten heilige wetten en op artefacten met andere schrif-
telijke bronnen vergelijken, lijken priesteressen in aantal en betekenis
zeker niet minder te zijn dan hun mannelijke tegenhangers."

Zulke gegevens worden pas zinvol als ook de verschillende functies
van de deelnemers binnen het feest en de betekenis van de
gebeurtenissen zelf in ogenschouw worden genomen. Zo waren
vrouwen waarschijnlijk en vreemdelingen zeker aanwezig bij de
Grote Dionysia, maar dit was in de eerste plaats een feest van man-
nelijke burgers. De Apatouria waren het feest van het erfelijk bur-

I 5
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gerschap: er mochten geen vreemden bij zijn, nieuwgeboren
kinderen en hun moeders werden in de fratries van de mannelijke
burgers geIntroduceerd. Ook bij de Anthesterien waren geen
metoiken betrokken, terwij1 de Basilinna en een college van priester-
essen de belangrijkste rituelen uitvoerden. Aan de Panathenaeen
mochten alle inwoners van Attika deelnemen, de heilige handelingen
stonden onder leiding van priesteressen en vrouwen maakten een
groot deel van de processie uit, terwij1 de bijbehorende wedstrijden
een aangelegenheid waren van de mannen. Tijdens het allerbelang-
rijkste vrouwenfeest, de Thesmophorien, behoorde de hele polis in
zekere zin aan de vrouwen toe.

De wet van Perikles
De uitbreiding van het aantal culten en feesten droeg in belangrijke
mate bij tot de cohesie van de sterk veranderende polis. Maar echte
inburgering van de metoiken was met de wet van Perikles vrijwel
onmogelijk geworden. Was dit ook wat Perikles beoogde? In het
laatste deel van deze rede wil ik proberen de bedoeling van deze wet
te verklaren. Meer dan een speculatie kan dit niet zijn, omdat de oor-
spronkelijke tekst van het decreet, waarin doorgaans een motive-
ringsclausule was opgenomen, verloren is gegaan.

Perikles' wet was de eerste en enige keer dat in een Atheense wet het
burgerschap gedefinieerd werd, en moet samenhangen met andere
maatregelen." Volgens de Aristotelische verhandeling over de
Atheense staat, de A thenailin Politeia, voerde Perikles deze wet in
wegens het grote aantal burgers"." Maar het is niet duidelijk of dit

mening was van Perikles, of de visie van de auteur van de tekst, die
vond dat politick wel voer bij een beperkt aantal burgers. En als
inderdaad Perikles zelf vond dat er te veel burgers waren, in welk
opzicht waren er dan "te veel"? Sommige historici wijzen op de pri-
vileges die het Atheense burgerschap met zich meebracht, waartoe
ook vergoeding voor zitting in de rechtbanken en voor het bijwonen
van de drama-voorstellingen behoorde - daar moesten niet teveel
mensen gebruik van kunnen maken. Deze voorzieningen werden
echter pas twintig jaar later ingesteld. Een andere mogelijkheid zou
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de schaarste aan land kunnen zijn - alleen burgers mochten land
bezitten, en te veel burgers betekende te weinig land. Anderzijds
wijst niets op enige verandering in de landverdeling na de burger-
schapswet. In feite is het niet erg waarschijnlijk dat er in 451 te veel
burgers waren, het waren er eerder te weinig. Acht jaar tevoren had-
den de Atheense burgers een kleine 5% van hun weerbare mannen in
de oorlog verloren, vier jaar tevoren zelfs bijna 20%, en de meesten
daarvan uit de hoplietenklassen. Voor een polis die uit was op expan-

sic was dit niet niet alleen menselijk, maar ook militair een drama-
tisch verlies. Kortom, cen juridisch-cconomisch-militaire opvatting
van burgerrecht levert geen zinvolle verklaring op. Er is zelfs

beweerd dat Perikles uit was op het zuiver houden van het Atheense
ras, maar andere historici zeggen gelukkig eerlijk dat zij de wet een
raadsel vinden."

Aandacht voor de connectie tussen afstamming en religieuze inhoud
van het burgerschap biedt echter wel een plausibele verklaring.
Perikles zette het demokratiserend beleid voort om de demos te laten
delen in aristocratische privileges, vooral door functies te verdelen
door middel van loting. Het enige domein dat rond het midden van
de eeuw nog in aristocratische handen was, waren de priesterschap-
pen." Deze waren erfelijk, en een aantal daarvan vereiste stricte
endogamic. Het priesterschap van Athena Polias, bijvoorbeeld, was
erfelijk in vrouwelijke lijn." Rond 450 werd een nieuw type priester-
schap in het leven geroepen, dat vervuld werd door een man of
vrouw geloot uit alle Atheners. Zo'n nieuw en belangrijk priester-
schap was de priesteres van Athene Nike, die de cultus ging verzor-
gen in de nieuwe Nike-tempel op de Akropolis. De inscriptie uit ca.
446 v.C., die de procedures vaststelt voor haar installatie, vermeldt dat
zij moest worden geselecteerd uit alle Atheense vrouwen - en be-
wijst zo eveneens dat het woord Athenaiai wel degelijk de
vrouwelijke tegenhanger was van het mannelijke Athinaioi." Maar als

Perikles het hele yolk deel wilde laten hebben aan de priesterfuncties,
moest hij wel voor alle Atheners de vereiste kwalificatie voor die
functies garanderen. Die kwalificatie was afstamming van twee bur-
gerouders, zoals ook in het decreet voor de Plataars werd
bekrachtigd. Perikles' burgerschapswet was naar klassiek-Griekse
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opvattingen een onmisbaar element in de demokratisering van het
burgerschap, omdat de zorg voor de relatie tussen de polis en de
goden voortaan aan alle Atheense burgers werd toevertrouwd.

----
Vertrouwen is de basis van elke benoeming, ook tot die van hoogle-
raar aan een hedendaagse universiteit. lk dank allen die tot mijn
benoeming hebben bijgedragen voor het feit dat zij dit vertrouwen
in mij hebben gesteld. lk ervaar het als een eer en een vreugde om te
proberen aan deze verwachtingen te voldoen.

De eerste, tot wie ik mij persoonlijk wil wenden, kan ik helaas niet
met dit dankwoord bereiken. Ik ben He leen Sancisi-Weerdenburg
voor vele dingen dank verschuldigd, maar in dc cerste plaats voor
haar idee om mij uit te nodigen hier in Utrecht te komen werken.
Het is eervol maar ook mocilijk haar op te volgen, omdat het mij,
net als de meeste mensen, niet gegeven is haar uitzonderlijke energie
te evenaren.

Het lnstituut Geschiedenis aan deze Universiteit heeft op gebied van
onderzoek en onderwijs een respectabele traditie. Deze acadernische
kwaliteit is verrijkt met cen andere, waardevolle eigenschap: een
open en collegiale sfeer, die ook de inhoud van de studie ten goede
komt en die alle geledingen van het Instituut in zich opneemt. Vanaf
het begin heb ik mij in Utrecht welkom en op mijn plaats gevoeld.
lk ben jullie, collega's van Geschiedenis, hier dankbaar voor en ver-
heug mij op nog vele jaren van samenwerken op KNG 66.

Deze inaugurele rede speelt zich op het merkwaardige moment af dat
de sectie Oude Geschiedenis een aanzienlijk andere samenstelling
krijgt. Zeer in het bijzonder wil ik Hans Teitler noemen, die de laat-
ste jaren het vaste baken was in een roerige zee en nu zelf rustiger
vaarwater gaat zoeken. Jou en Luuk de Ligt, die juist voor de
stroomversnelling heeft gekozen, wens ik alle goeds toe. Diana
Kretschmann en Michel Buijs, jullie en ik blijven hier het vaandel
hooghouden. Met de nieuwe collega's gaan we een sectie vormen die
in enthousiasme en gedegenheid niet voor de vorige onderdoet.
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De Oude Geschiedenis is als wetenschapsgebied nauw verweven met
de naburige disciplines, maar ook in praktische zin zijn we op elkaar
betrokken.Van alle historische perioden zijn de Middelceuwen het
meest nabij, en ik verheug me op de voortgaande uitwisseling met
jou, collega proxima Mayke de Jong, en met je mede-Medievisten. De
Antieke Cultuur omvat ook de beeldende kunst, archeologie, taal- en
letterkunde. Bij jullie als specialisten, hooggeleerde Klamt en
zeergeleerde Bons, zijn deze vakken in onze faculteit in uitstekende
handen. Een betere beheerder van de antieke wijsbegeerte dan jij,
hooggeleerde Algra, beste Keimpe, kan ik mij niet voorstellen, en ik
heb er alle vertrouwen in dat wij het interfacultaire Masterprogram-
ma Antieke Cultuur tot een succes zullen maken. De samenwerking
met de faculteit Godgeleerdheid is een grote steun voor het onder-
wijs in Latijn, Grieks, Hebreeuws, Judaica en verwante vakgebieden.
En last but not least verwacht ik veel van de uitwisseling met instellin-
gen buiten Utrecht, zoals de afdeling Archeologie van de Universiteit
van Amsterdam, met de Instituten in Rome en Athene en met
zuster-studierichtingen in verschillende steden in de Master-
programma's.

Bij al deze veranderingen in de personele en in de programmatische
sfeer proberen we natuurlijk het goede te behouden en van wat
nieuw is het beste te maken. Voor jullie, studenten van de Letteren-
faculteit, van de studierichting Geschiedenis en vooral van de spe-
cialisatie Geschiedenis van de Oudheid en Antieke Cultuur, willen
we een interessante en rijke opleiding bieden. Om daarvan de
vruchten te kunnen plukken, is inzet en enthousiasme nodig van
twee kanten. Als ik zie hoe het de afgelopen jaren is gegaan, dan denk
ik dat wij het met jullie hebben getroffen, en ik zie met vertrouwen
en plezier de tockomst tegemoet.

De vakbeoefening van de Oude Geschiedenis stelt bijzondere disci-
plinaire eisen, maar eigenzinnigheid en fantasie zijn onontbeerlijk om
het vak tot leven te brengen. Hooggeleerde Versnel, beste Henk,
zoals jij als mijn promotor mij hierin hebt geinspireerd, blijft voor mij
een maatstaf. lk streef ernaar op mijn beurt als promotor, als onder-
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zoeker en als docent iets van deze kwaliteiten door te geven.

Mijn nieuwe functie heeft maar een, ernstig nadeel. Hooggeleerde
Radt, beste Stefan, sinds mijn huidige taakstelling heb ik onze geza-
menlijke lectuur van Plato moeten terugbrengen tot een kleine trac-
tatie voor de vakantie. Maar deze momenten wil ik blijven koesteren.
lk dank aan jou niet alleen een grotere kennis van het Grieks, maar
bovenal begrip van de waarde die de filologie in jouw handen krijgt.

Mijn grootste dankbaarheid geldt mijn ouders, mijn zusters en broer,
mijn zwagers en schoonzusters, en het meest van al mijn man en mijn
kinderen. Dat jullie mijn leven delen, meeleven met mijn werk en
nu bij deze oratie aanwezig zijn, maakt mij intens gelukkig.

Dames en heren, in het hedendaagse burgerrecht is afkomst als
exclusief criterium terecht verlaten, en evenmin is religie nog
wenselijk als basis voor burgerschap in een land, waar na de chris-
telijke verzuiling de scheiding van kerk en staat vrijwel verwezenlijkt
is. Toch lijkt de actuele discussie over een nieuwe vorm van burger-
schap te wijzen op de behoefte iets te delen, dat als "civic ritual" kan
worden ervaren en dat een voorwaarde zou zijn voor de uitoefening
van het burgerrecht.

Maar misschien had u veel liever willen weten hoe het met Neaira
afgelopen is. Zekerheid daaromtrent is er niet, maar uit de tekst valt
op te maken dat Apollodoros voor zijn aanklacht tegen haar geen
schijn van bewijs had." Zijn beschuldiging was een valstrik, die
vooral laat zien hoe gemakkelijk kwesties van burgerschap de inzet
kunnen worden van politieke meningsverschillen.

lk heb gezegd.
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Noten:

Voor de datering: tussen 343 en 341/0 v.C., Kapparis (1999), 28; Carey (1997), 181.

2 Over processen als instrument in conflicten Cohen (1995), hfdst. 5; Todd (1993),59

3 Harrison (1971), ll, 168-176; Todd (1993), hfdst. 14. Het ostracisme was verlaten

sinds het eenmaal als een boemerang had teruggeslagen op de aanklager en dus een

onbetrouwbaar instrument was gebleken, Rhodes (1994).

4 Over de Anthesterien en het bijbehorende Choes-feest, Hamilton (1992)

5 Nog afgezien van de problemen inzake de beschikbaarheid en overtuigingskracht

van schriftelijk bewijs, golden ook de persoonlijke getuigenissen in rechtszaken als

deze als uiterst onbetrouwbaar, omdat meineed ten gunste van vrienden min of

meer vanzelfsprekend was, Scafuro (1994). De enige overtreding waarvoor Phano

zeker schuldig bevonden zou worden, was haar eerdere huwelijk en promiscuIteit

vcior zij met Theogenes was getrouwd.

6 Het begrip 'heilige rechtsorde vat hier de termen samen waarin Apollodoros de

overtreding van Phano beschrijft, Tegen Neaira, 74-77.

7 Apollodoros richtte zich niet alleen tegen Stephanos via Neaira, niaar beslist ook

tegen Neaira zelf, als vermeend onderkruipster in de kring van burgers en schend-

ster van de oikos; Patterson (1994)

8 Zie bijv. de nota van minister VIII Boxtel, Integratie in het perspectirf van immigratie,

nov. 2001; cf. NRC/Handelsblad d.d. 21.11.2001, p. 3. "Eisen bij nieuw

Nederlanderschap" (J. Verlaan).

9 Loraux (1981, 1993) en op grond hiervan algemeen gangbaar geworden; voor de

politieke en historiografische achtergronden van deze opvatting, Blok (20036 (te

verschijnen)).

io Thuc. III, 51-68; Apoll. Tegen Neaira, 94-106; zie ook Kapparis (1999), ad loc., en

Kapparis (1995) over Apollodoros' gebruik van Thucydides.

ii Voor de tekst van de wet van 427, zie Osborne (1981), Di, 28 en comm. in

Osborne (1982-1983), II. DI, 11-16.

12 Uit de klassieke periode zijn zo'n 66 van deze decreten in een of andere vorm

bewaard gebleven. Vijf hiervan hebben betrekking op hele groepen, en de ove-

rige 61 op individuen. Daarnaast zijn er een 90-tal vermeldingen in literaire bron-

nen, waarvan er een een groepstoekenning betreft. Deze teksten bevatten echter

alleen een beschrijving van de gebeurtenissen, nict de exacte formulering van de

besluiten, en zijn dus vooral interessant als vergelijkingsmateriaal. Van de decreten

zijn Di (Plataeers), D4 en 5 (Samiers), D6 ("de helden van Phyle"), en Di 5

(inwoners van Elaious) voor groepen; van de testimonia is dat Tic) (de manschap-
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pen van de vloot bij de Arginousai) voor de periode 500-300 v.C.; Osborne (1981)

Osborne (1982-1983).

13 In 229 v.C. veranderde de officiele formulering in het burgerschap vertenen. Voor de

terminologie einai dawn Athenaion en na 229 dedosthai autôi politeian, Osborne

(1981) Osborne (1981), 16 en passim. Dit betreft de formulering in decreten.

Opmerkelijk is de term gebruikt door Demosthenes, 23.199: politeian didomai,

over de naturalisatie van Menon van Pharsalos (ca. 476). cf. Osborne (1982-1983),
IV, Ti, 20, en [Dern.] 12.10, hetzelfde voor het burgerschap voor Euagoras van

Salamis; hieruit blijkt een voorstelling van burgerschap als een toekenbare status.

Voor de periode tussen 300 en 229 moeten nog 22 decreten bij het hierboven
genoemde aantal geteld worden.

14 Integendeel, het lidmaatschap van een deme, die voor mannelijke burgers verplicht

werd, was erfelijk en bleef altijd dezelfde, ook als de familie verhuisde.
5 Zo bevat Ogden (1996) vele ongernerkte contradicties omdat hij alleen erfrecht

van burgerschap via de vader aanneemt.

16 Voor deze concrete rol van vrouwelijke burgers, Patterson (1986), en voor ver-
dere bewijsvoering, Blok (2003a (te verschijnen)).

17 Zie ook de observatie van Lisa Kallet-Marx en de overige verwijzingen in
Raaflaub (1998), noot 145, 355-

18 Whitehead (1977), 6-1o.

19 Cohen (2030), 63-78, bestrijdt terecht de karikaturale opvattingen van burgerrecht

en metoikia die in de historiografie gangbaar zijn geworden, maar ziet van de weer-

omstuit de situatie ook na Perikles' wet wat al te zonnig in.
20 Broadbent (1968), 167-8; de officiele bewoording van zijn decreet is verloren

gegaan, maar kan uit citaten worden afgeleid.

21 lk ben het erns met Kapparis' argumenten ten gunste van een gefaseerde wetge-

ving; de datering blijft onzeker, maar de jaren 380 zijn zeker mogelijk voor de wet

tegen gemengde huwelijken; cf. Kapparis (1999), com. z over Pasion, 169 en corn.
16, 197-206.

22 "Citizenship was in the gift of the polis alone, and could not be acquired as the

result of a private act", Whitehead (1977), 16; dit maakte de situatie van een
Atheense vrijgelatene wezenlijk anders dan die van een Romeinse vrijgelatene.

23 Osborne (1981) , D. 1, 28, gereconstrueerd op grond van Apoll. Tegen Neaira, 104

plus context.

24 Dem. Tegen Euboulides (57), Ca. 345 v.C. of iets later; deelhebben aan de polis, 3

en passim; vermeende onderkruipers, 3. Voor de implicaties van de term metechein

tes pokes, zie ook Walter (1993)
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25 Voor de betekenis van hosios, zie Van der Valk (1942), Jeanmaire (1945) Van der

Valk (1951) en Parker (1983), 329-331.

26 Over de spanning tussen theorie en werkelijkheid in Aristoteles' Politica, Gehrke

(2000) ; de passages die aan mijn argument ten grondslag liggen zijn vooral Arist.

Pol. 1275b 17fE en 1278 a 26ff.; voor uitvocriger commentaar, Blok (2003a (te

verschijnen)).

27 Een belangrijke visie op de hosia als kern van het burgerschap biedt Connor

(1988). lk ben het dan ook oneens met Kapparis, waar hij meent dat de religieuze

beperkingen voor de Plataeers "were merely ceremonial formalities with no real

significance for their legal status"; Kapparis (1995), 361 en zijn argumentatie.

28 Voor de betekenis van tempels in de formatie van het politieke landschap,
Polignac (1995); een helder betoog tegen de `manipulatie'-opvatting in Connor

(1987); verdere toepassing van dit beginsel in Blok (2000).

29 Vrije vertaling van Ath.Pol. 55, 3.

30 Voor de identificatie van het heiligdom en interpretatie van zijn politieke beteke-

nis, Munn (2000), 140 en noot 27.

31 Vgl. Sourvinou-Inwood (1995) over de hierarchic binnen de oikos inzake religie;

de man als beheerder en niet eigenaar van de oikos, zie Foxhall (1989).

32 Al le offervoorstellingen, met name van dieroffers, in Van Straten (1995); families

versus publieke offergroepen, idem, 60; kleding en betekenis van de Lymph,. in

Athene, zie Roccos (2000).

33 Over de groei van het aantal culten: Parker (1996), Off, 152ff; kaaflaub (1998),

36-40.

34 Metoiken in de Panathenaeen: rondom 470-460, de terminus ante quern is de exodos

van Aesch. Eum.; vgl. Whitehead (1977), 87. Over de Hephaestia Deubner (1932),

212; Sokolowski (1969), no. 13: reorganisatie van het Hephaistos-festival in 421;

in de kalender van Skambonidai, Sokolowski (1969), no. to, ca. 460, r. C 8.

35 Asklepios (uit Epidauros) in 420; Bendis (Klein-Azie) in 429, inclusief een proces-

sie van het Prytaneion naar de tempel van Bendis in de Piraeus; Deubner (1932),

220; Parker (1996), 170-1; Kybele en Attis (uit Klein-Azie, in laatste kwart vijfde

eeuw), Deubner (1932).

36 Voor de achtergronden van deze berekening, Blok (mot), 112-115.

37 Vgl. Sourvinou-Inwood (1995), voor de grote betekenis van vrouwelijke pries-

terschappen in het functioneren van de polis. Een schatting van de aantallen in de

leges sacra( aan de hand van Sokolowski (1969), nos. 1-48; en vgl. Kron (1996).

38 Patterson (1981), 100-104 merkt terecht op dat deze (eerste) definitie van burger-
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_1_

schap te !I-taken moet hebben gehad met bepaalde bescherrnende wetgeving.

39 Ath.Pol. 26, 3.

40 Een overzicht van de recente interpretaties in Boegehold (1994), die de voorkeur

geeft aan het motief van te veel burgers maar terecht een vooruitziende blik naar

toekomstige overbelasting van sociale voorzieningen afvvijst, en kaaflaub (1998),

die in het te grote aantal niet gelooft. Men is het erover eens dat de wet de feite-

lijke inburgering van metoiken bdemmerde. Het aan Perikles toegeschreven

racisme zien we rondom WO II (vgl. Boegehold (1994) 58, en nu vooral in

Amerikaanse publicaties, bijv. Stewart (1997), 196-99. "It remains a puzzle";
kaaflaub (1998), 35. In 403, toen na de Peloponnesische Oorlog dezelfde wet

opnieuw bekrachtigd werd, had Athene ongeveer de helft van zijn strijdbareman-
nen verloren.

41 Zie Ath.Pol. 21, 6: Kleisthenes liet de priesterschappen zoals ze waren.

42 Aleshire (1994), 332 en noot 34 en 35.

43 M&L no. 44, /G 1' 35, r. 2-5; 448 01 446 v.C. Over de nieuwe priesterschappen

Aleshire (1994).

44 Kapparis (1999), P. 42-43.
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