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Wie zich ten doel stelt de antieke cultuurgeschiedenis te beoefenen, wordt vroeg of
laat geconfronteerd met de disciplinaire grenzen tussen oude geschiedenis, archeolo-
gie en antieke letterkunde. Tussen deze specialisaties zijn de muren hoog opgetrok-
ken: zij zijn gebaseerd op onderscheiden typen geschreven, dan wel visuele of mate-
ridle - bronnen, en de methoden en concepten waarmee deze bronnen worden
geInterpreteerd verschillen fundamenteel. Als de resultaten van de ene discipline in
de andere worden gebruikt, blijkt hoe weinig de wetenschappelijke debatten elkaar
raken; men is onvoldoende vertrouwd met de theorieen en diskussies, waarop die in-
terpretaties zijn gebaseerd. Met name voor de archesche periode van Griekenland,
waarvan de sporen zo onevenredig over de verschillende typen bronnen zijn ver-
deeld, is het van bijzonder belang om begrippen te gebruiken die de gescheiden sec-
toren weer met elkaar in verband brengen.

`Mecenaat' is zo'n begrip. Dit betreft immers een bijzondere relatie waarin
verschillende vormen van macht op elkaar inwerken: de ene partner is rijk aan aardse
goederen en vaak ook aan maatschappelijke invloed, de andere beheerst de taal van
woorden of beelden die de mecenas genoegen of zielerust verschaft. Als de kunste-
naar bovendien de macht van zijn beschermer als thema in zijn product verwerkt,
voegt het kunstwerk de identiteit van de mecenas in een andere, literaire of visuele
orde die voor deze anders niet toegankelijk zou zijn. In dit proces gaat de mecenas
een aantal transacties aan: hij zet zijn geldbezit om in emotionele rijkdom (estheti-
sche, narcistische, religieuze of politieke bevrediging), met zijn tijdelijke, aardse in-
vloed verwerft hij zich een blijvende positie in een symbolische wereld die de beper-
kingen van een mensenleven te boven gaat. Het begrip 'mecenaat' vertegenwoordigt
derhalve een uitzonderlijke combinatie van het private en het politieke, van sociaal-
politieke verhoudingen en de kunsten die in de regel worden beschouwd als geschei-
den terreinen en die dan ook moeilijk weer met elkaar verenigd kunnen worden.

De opvatting dat de Attische tyrannen Peisistratos en zijn zonen Hippias en
Hipparchos (561-510) een rol vervulden als mecenas, lijkt derhalve de disciplinaire
grenzen te kunnen doorbreken. Dit artikel behelst in de eerste plaats een kritische
analyse van de wijzen waarop dit mecenaat is geInterpreteerd. Aan deze beschouwing
wil ik echter argumenten ontlenen die de noodzaak van een interdisciplinaire bena-
dering vanuit een ander perspektief bevestigen.

De karakterisering van het Peisistratidische mecenaat

Oudhistorici maken met recht een onderscheid tussen de activiteiten van Peisistratos
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en die van Hippias en Hipparchos, omdat deze niet alleen chronologisch opeenvolgen
maar ook een andere accent hadden. Toch zal ik hier nauwelijks verschil maken tus-
sen beide generaties. Voor de aard van mijn vragen maken deze nuances namelijk
weinig uit.

Men neemt over het algemeen aan dat de Peisistratiden, evenals een aantal
collega-tyrannen in andere poleis, de aanwezigheid van dichters, filosofen en kunste-
naars stimuleerden. De vakliteratuur kent echter aan de culturele activiteiten van
Peisistratos en zijn zonen een bijzonder gewicht toe. Juist hier wordt veelvuldig ge-
sproken over mecenaat in de hierboven bedoelde zin, en de gangbare opvatting on-
derscheidt drie succesvolle transacties.

Peisistratos bracht het Dionysos-feest uit Eleutherae over naar Athene en
breidde dit uit tot de beroemde stads-Dionysia, waarbij podzie ten gehore werd ge-
bracht en drama werd opgevoerd in het theater. Zo zouden voor deze Dionysia de
eerste tragedies geschreven zijn, vermoedelijk ca. 535 door Thespis. Peisistratos zou
voorts de Panathenaeen hebben gereorganiseerd, en in dit kader werd ook de
Homeros epiek in wedstrijdverband gereciteerd. De Ilias en Odyssee zouden daartoe
zijn geredigeerd - op schrift gesteld, dan wel als reeds schriftelijke tekst herzien. De
(schaarse) Atticismen in de huidige tekst wijzen op invloed van een Attische omge-
ving, al is deze niet op een eeuw nauwkeurig te dateren. Maar meer in het bijzonder
zou de figuur van Peisistratos, de jongste zoon van Nestor die in de Odyssee
Telemachos op reis begeleidt, een hommage zijn aan de tyran, een literaire reflectie
van de invloed van de mecenas en een vereeuwiging van zijn persona in het epos.2

Peisistratos en zijn zonen bevorderden met de stimulering van artistieke pro-
ductie de werkgelegenheid. De bouw van nieuwe stenen tempels en andere bouwwer-
ken verschafte het groeiende stadsproletariaat een bron van inkomsten. De expansie-
ve groei van de markt voor Attisch vaatwerk gaf arbeid aan een groot aantal
bedrijfjes in de pottenbakkerswijk de Kerameikos, waar vele soorten aardewerk wer-
den geproduceerd en beschilderd. Hier ligt, kortom, de meeste nadruk op de econo-
mische kant van het mecenaat, die op zijn beurt de volgende inhoudelijke beInvloe-
ding mogelijk maakte.

Het politieke succes van Peisistratos en zijn zonen en hun rol van cultureel be-
schermheer is door de beeldende kunstenaars verwerkt in iconografische thema's. De
tyrannen zouden in het bijzonder de heros Herakles als hun schutspatroon hebben
uitverkoren. Voorstellingen van deze held hadden een bijzondere, politieke beteke-
nis. De strijd met Triton stelde de overwinning op Megara tot behoud van Salamis
voor in ca. 566, toen Peisistratos voor het eerst politiek succes behaalde maar zijn
heerschappij nog niet gevestigd had. Een wonderlijk, hybride monster, afgebeeld te-
genover een Herakles-voorstelling op een kalkstenen fronton dat afkomstig is van de
Akropolis, zou de drie facties van Attika kunnen voorstellen die door Peisistratos
aan zijn heerschappij waren onderworpen. De presentatie van Herakles op de
Olympus, in een wagen door de godin Athena meegevoerd, herinnerde aan de in-
tocht van Peisistratos in Athene op een wagen, geflankeerd door een jonge vrouw,
Phye, die was uitgedost als Athena, een politieke stunt die de tyran een nieuw over-
wicht in de stad zou hebben bezorgd (ca. 557).3 Deze gedachtengang benadrukt bij
uitstek de politieke strekking van de kunstinhoud, namelijk de nieuwe betekenis die
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onder invloed van het politieke overwicht werd verleend aan bestaande, iconografi-
sche thema's. Er zou hier sprake kunnen zijn van een parallel in beeldtaal met de in-
voeging van de figuur Peisistratos in de traditionele Homeros podzie. Met deze trans-
actie, die aan de cultische, literaire en bouwkundige transacties is toegevoegd door de
archeoloog John Boardman, zouden de tyrannen hun invloed over nagenoeg het ge-
hele veld van de kunsten hebben uitgebreid.

Deze beschrijving van de culturele activiteit ten tijde van Peisistratos en zijn zonen
geeft een beeld dat moderne opvattingen van mecenaat zo dicht mogelijk benadert:
economische stimulansen, in het bijzonder aan de kunstsector, en beInvloeding van
de kunstinhoud om de eigen positie te versterken, zowel in het politieke krachtenspel
van het heden als in de aanspraken op vereeuwiging. Er zijn echter enkele problemen
die het genoegen in deze afgeronde voorstelling verstoren.

Om te beginnen is een uitvoerige en gerichte bemoeienis van de Attische ty-
rannen met de kunsten niet ondubbelzinnig in de bronnen te vinden. Schriftelijke
bronnen uit de periode van de tyrannie zijn er nauwelijks, het bescheiden aantal in-
scripties noemt de Peisistratiden zelden (wel bijvoorbeeld op de hermen die
Hipparchos liet plaatsen). Thucydides (vijfde eeuw; VI, 54) maakt gewag van
Peisistratidische initiatieven om de stad te verfraaien zonder daarbij in detail te tre-
den, en referenties in Aristoteles' Athenaioon Politeia (vierde eeuw) vermelden een
culturele kring rond Hipparchos die vooraanstaande kunstenaars, vooral uit Ioni8,
naar Athene haalde. Archeologisch materiaal is er daarentegen in overvloed, eviden-
te indikaties van demografische en economische groei, bouwwerken (stenen tempels,
uitbreiding van de Agora),4 de enorme vaasproductie met een groot scala aan afbeel-
dingen van mythologische en alledaagse taferelen. Dit materiaal is echter zelden
exact te dateren (ook voor vazen moet een marge van een decennium worden aange-
houden), en al helemaal niet met kracht van bewijs met de Peisistratiden in verband
te brengen. Een verzameling van Homeros podzie in Athene ten tijde van de
Peisistratiden is wel waarschijnlijk, maar in hoeverre hebben de tyrannen zich hier-
mee bemoeid? Kortom, is er een direct oorzakelijke relatie te leggen tussen ver-
schijnselen die tegelijkertijd plaatsvinden? Was de culturele bloei van Athene aan de
tyrannen te danken, of hadden de tyrannen hun positie aan de bloei van Athene te
danken, of speelden beide ontwikkelingen zich naast elkaar af? Als Peisistratos in-
derdaad de belasting van 5-10% op agrarische productie hief, die de literatuur hem
toeschrijft,5 kon hij van de opbrengst wellicht de stad verfraaien. Zonder behoorlijke
productie was die belasting niet te heffen, maar tevens rijst de vraag hoe en op welke
schaal hij die belasting kon innen. Maar de aanspraken in de vakliteratuur op de rol
van mecenas gaan veel verder: de bescherming van de kunsten zou het instrument
zijn in een doelbewuste politiek ten aanzien van economie en cultuur. Zowel de (eco-
nomische) cultuurpolitiek in brede zin als het eigenlijke mecenaat zouden in de arte-
facten zelf tot uitdrukking komen, zodat deze kunstwerken een indikatie zouden vor-
men van de politiek van Peisistratos en zijn zonen.

Opvattingen van het begrip 'politick', en van de politieke rol van de tyrannen
in het bijzonder, spelen in de visie op het mecenaat dan ook een centrale rol. Nu is de
beeldvorming van de Peisistratidische tyrannie ook in dit opzicht bepaald niet een-
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duidig. Hoe de macht van de tyrannen zich verhield tot So Ions politieke organisatie
van Attika (594) is een open vraag. Het begrip `tyrannos' geeft aan dat Peisistratos en
de zijnen meer macht uitoefenden dan oudergewoonte de bedoeling was, maar tevens
staat vast dat zij de bestaande politieke functies ongemoeid lieten. De mening dat de
andere aristocratische familie-leiders al of niet vrijwillig in ballingschap gingen om
aan de druk van de tyrannen te ontkomen, is in zijn algemeenheid aantoonbaar on-
juist.6 Het zijn de vijfde-eeuwse geschiedschrijving van Herodotos en Thucydides en
vooral de politieke retorica van de vierde eeuw die de tyrannie beschrijven als een
abjecte afwijking van de, inmiddels normatieve, democratische stand van zaken.7 Dit
argument was wellicht des te meer noodzakelijk, daar de heerschappij van
Peisistratos een uitermate gunstige reputatie had nagelaten, evenals die van zijn
zonen, afgezien van de laatste jaren waarin Hippias na de moord op zijn broer met
harde hand optrad. Kortom, de politieke macht van de Attische tyrannen vormt een
historisch probleem. Peisistratos en zijn zonen wisten hun overwicht een halve eeuw
te behouden, met steun van de demos en kennelijk eveneens met voldoende steun of
gedogen van andere aristocratische leiders. Hoe is het te verklaren dat deze groepen
hun traditionele of legale aanspraken op politieke macht zo lang ondergeschikt hiel-
den aan de aspiraties van een familie? De mogelijkheid dat de meerderheid van de
bevolking de baten ruim vond opwegen tegen de kosten, of dat het overwicht van
Peisistratos en zijn zonen niet werd ervaren als een wezenlijke aantasting van de tra-
ditionele machtsstructuren, is nauwelijks onder ogen gezien.8 In plaats daarvan
neemt men aan dat hun macht een onwettige basis had, die het hun noodzakelijk
maakte om op een of andere wijze de bevolking te dwingen tot erkenning van hun
positie. Daar wettige middelen dan uitgesloten waren, en omdat geweld blijkens de
bronnen een geringe rol speelde, is het volstrekt onduidelijk waarop hun macht be-
rustte. Een vacuum is echter onmogelijk de tyrannen moeten dus de bevolking heb-
ben gemanipuleerd. Cultuur zou dan het middel zijn waarmee zij hun machtspositie
consolideerden en rechtvaardigden, en wel een cultuurpolitiek die, zoals reeds ver-
meld, een begunstiging van de kunsten verenigde met een herziening van de culten en
die tevens een sociaal-economische betekenis had.

In deze visie gaat het derhalve om twee voorstellingen die elkaar veronderstel-
len: het mecenaat in eigenlijke zin met name gebaseerd op Hipparchos' connectie
met kunstenaars en filosofen, maar in betekenis uitgebreid door de gelijktijdige bloei
van de letteren en beeldende kunsten, en de bredere cultuurpolitiek. Enerzijds wordt
deze cultuurpolitiek uit dezelfde artefacten afgelezen als resultaat van het mecenaat,
anderzijds geldt deze politiek als een noodzakelijke faktor in de machtspositie van de
Peisistratiden, die anders onbegrijpelijk zou zijn.

Historiografische context van deze interpretaties

De gedachte dat de tyrannie als zodanig nauw samenhing met bevolkingstoename,
economische groei en sociale verandering is gestaag ontwikkeld vanaf het begin van
deze eeuw. P.N. Ure wees in 1906 op het belang van de geldeconomie en op de rol
van een rijke, ondernemende handelsgroep waaruit ook de tyrannen zouden zijn
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voortgekomen.9 In 1936 legde M.P. Nilsson een sterk accent op de groei van de ste-
den en op de druk op de sociale verhoudingen die daaruit voortkwam. Hij meende
niet dat de tyrannen zelf ondernemers waren, maar wel dat zij de handel bewust mili-
tair beschermden. Ook troffen de Peisistratiden maatregelen om de bevolking te be-
lonen met de bouw van tempels en waterwerken en aangenaam bezig te houden met
grote festivals en spelen.10

Maar de essentiele wending naar het begrip van een 'brotlos Stadtsproletariat'
en van een omvattende cultuurpolitiek kwam in 1937 van F. Schachermeyer in zijn
fascikel over Peisistratos in de Real Enzykloptidie.

'Der Staat als verantwortlicher Pfleger und Forderer der kulturellen Belange, Kultur als Aufgabe
einer total gerichteten Staatsauffassung all das ist das Ideengut der älteren Tyrannis..
Peisistratos..war in der Durchsetzung der kulturentschlossenen Staatsidee bahnbrechend für alle
athenische Zukunft. Die Initiative des Diktators galt dem Religiosen, der Dichtung und den
iibrigen Ktinsten, welche sich allerdings weitgehendst wieder in den Rahmen des ReligiOsen
einordneten."1

De geschiedschrijving over de tyrannie weerspiegelt in dit korte bestek de toenemen-
de invloed van sociaal-economische interpretaties en meer in het bijzonder de preoc-
cupatie met verstedelijking en massabevolking. Schachermeyer bouwt hierop voort
maar geeft daaraan een zeer specifieke wending. Peisistratos verschijnt in de onmis-
kenbare gedaante van Mussolini of Hitler: het nieuwe begrip 'cultuurpolitiek' in een
totalitaire betekenis.

In de jaren '50 moest met deze associatie eerst worden afgerekend12 voordat
de historische betekenis van de tyrannis voor de sociaal-economische en constitutio-
nele veranderingen van de zevende tot de vijfde eeuw weer kon worden besproken.
Ook de bloei van de kunsten, die immers in vele tyranniedn opvalt maar tijdens de
Peisistratiden wel in het bijzonder, stond nu opnieuw ter diskussie. Hie lp Peisistratos
vooral de voorwaarden tot de (keramische) kunstproductie te begunstigen13 of was er
toch sprake van een doelbewuste kunstpolitiek?14 Jeffery schrijft in 1976 de expansie
van de keramiek toe aan de verbeterde handelsvoorwaarden, maar onderscheidt toch
wel een 'spectacular building programme' en een 'propagandic drive for culture' in de
letteren en beeldende kunsten.15

De archeol000g F. Kolb heeft in 1977 deze voorstelling van een cultuurpolitiek
systematisch weerlegd.16 Daarin betrekt hij ook de resultaten van opgravingen op
Samos, waar een waterleiding uit dezelfde periode, daterend uit de tyrannie van
Polykrates, werd blootgelegd.17 Het aantal mensen dat bij een dergelijk werk was be-
trokken kan bij benadering worden geschat. Het ging dan om hooguit enkele tiental-
len per bouwwerk, zodat van een werkgelegenheidsprogramma in de geest van Hitler
of Mussolini alleen al daarom geen sprake meer kan zijn. Kolb concludeert dat de
culturele activiteiten van de tyrannen geenszins een samenhangende, doelbewuste
politiek behelsden, maar moeten worden begrepen als bijdragen tot verhoging van
het individuele prestige.18

Toch heeft Kolb's artikel niet volledig zijn doel bereikt. Al is de extreme voor-
stelling van Peisistratos als Führer inmiddels van het toneel verdwenen, de gedachte
dat hij en zijn opvolgers een vorm van cultuurpolitiek bedreven omdat zij dat om p0-
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litieke redenen wel moesten doen, heeft weinig aan invloed verloren.

De iconografische duiding van John Boardman

Het initiatief om de eerder genoemde iconografische thema's politiek te interprete-
ren is afkomstig van de archeoloog Boardman.19 Zijn publicaties over deze
Peisistratidische invloed in de beeldende kunsten begonnen met een uiterst voorzich-
tig essay (1972),20 maar allengs (1975) (1978) is zijn toon stelliger geworden (1982).
Dit proces is zeker ook toe te schrijven aan de gunstige reacties op zijn voorstellen.
Aileen al de invloed van Boardman's ideeen maakt een beschouwing van zijn argu-
mentatie noodzakelijk; de voorstelling van een Peisistratidisch mecenaat is daarmee
niet alleen in stand gehouden, maar zelfs nieuw leven ingeblazen.

Boardman gaat uit van het standpunt, dat de Attische kunstenaars van de
zesde eeuw in hun iconografisch repertoire niet alleen esthetische of mythische, maar
ook politieke betekenissen legden. Waarom zou aan de archaische kunst vreemd zijn,
wat uit de Renaissance en Barok zo welbekend is? Deze visie baseert hij op verschil-
lende argumenten, die in vijf punten zijn samen te vatten.

1 Herodotos vertelt, dat de tyran Kleisthenes van Sikyon in het begin van de 6e
eeuw de voordracht van de Homeros epen verbood, omdat de daaruit sprekende
lof op de Argivers hem politiek niet zinde (V, 67). Dit is dan een precedent van
een tyran die zich met de cultuur politiek-bewust inliet.

2 In de vijfde eeuw is de heros Theseus onmiskenbaar het symbool geworden van de
polis Athene. Volgens de archeoloog K. Schefold (1946) begon deze rol van
Theseus met een initiatief van de Alkmaeonide Kleisthenes, die zich Theseus als
schutspatroon van hemzelf en zijn familie toedigende na de definitieve verdrijving
van de tyrannen.21 Met Theseus als precedent zou ook in de zesde eeuw een heros
kunnen functioneren als herkenbaar individueel, politiek symbool.

3 De Attische tyrannen, die zich waarschijnlijk met vele culten van goden en heroen
in Attika bemoeiden, hadden een duidelijke voorkeur voor Herakles, die zij be-
schouwden als hun schutspatroon. Peisistratos vestigde in zekere zin een dynastie,
zodat Herakles ook als het vignet van zijn zoons en opvolgers kon dienen.

4 Als Peisistratos en de Peisistratiden hun politieke aspiraties in de vorm goten van
culten rond Herakles en Athena, dan was deze relatie zozeer bekend, dat kunste-
naars in afbeeldingen van deze godin en heros naar de tyrannen konden verwijzen.

5 Als vanuit dit oogpunt bepaalde artefacten (met name vaasschilderingen en tem-
pelfrontons), die van dergelijke thema's zijn voorzien, naast politieke evenemen-
ten uit de Peisistratidische periode worden gelegd, kan een politieke betekenis
worden gelezen in ogenschijnlijk slechts mythische taferelen (zie ook boven, de ka-
rakterisering van het mecenaat).

Boardmans interpretaties circuleren inmiddels twintig jaar in de vakliteratuur. Velen
hebben zijn visies niet alleen omarmd, maar zelfs tot zekerheid verheven - meer dan
hij zelf aanvaardbaar vindt.22 Met name de identificatie van Peisistratos (en zijn
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zonen) met Herakles geldt nu als een vastgesteld gegeven, waarop vervolgens nieuwe
interpretaties en conclusies worden gebaseerd.23 Kritiek is echter niet uitgebleven, al
constateert R.M. Cook in 1989 dat deze naar verhouding weinig in druk te vinden i5.24
Samengevat luidt de voornaamste kritiek in Boardman's woorden:

1 Juist de Homeros podzie was zozeer een pan-helleens cultuurgoed geworden, dat
invloed van individuele politieke leiders op inhoud en strekking van het epos op
zijn best oppervlakkig en tijdelijk van aard kon zijn, en veel waarschijnlijker nihil
was.25 De figuur Peisistratos in de Odyssee was een zoon van Nestor, van wie de
Peisistratiden zelf heetten af te stammen.26 De Homerische Peisistratos gaat aldus
aan de Attische Peisistratos vooraf, al zal de tyran waarschijnlijk met bijzonder
plezier naar de Odyssee hebben geluisterd.

2 Hoe ook de rol van Theseus in het vijfde eeuwse Athene ontwikkeld moge zijn, de
visie van Schefold is op vele gronden onhoudbaar. Er is geen enkele directe relatie
vast te stellen van Theseus met de Alkmaeoniden, en al helemaal niet met
Kleisthenes.27 Er is dus geen precedent voor een persoonlijke annexatie en politie-
ke manipulatie van een traditionele heros.

3 Voor de groei van de culten in het zesde eeuwse Attika moet hetzelfde worden ge-
constateerd als voor de hele ontwikkeling van die periode: zoals nog ter sprake zal
komen is een directe relatie, laat staan een persoonlijke bemoeienis van
Peisistratos en de Peisistratiden met deze culten niet te bewijzen.28 Daarentegen
staat vast, dat de onmiskenbare populariteit van Herakles in de zesde eeuwse cul-
tuur, in het bijzonder geattesteerd in de vaasschilderkunst, al aan de heerschappij
van Peisistratos voorafging, en na het einde van de tyrannie zich onverminderd
voortzette.29 De daling in populariteit van deze heros treedt in de loop van de vijf-
de eeuw in, ten gunste van Theseus en andere figuren. Herakles was bovendien
een tamelijk problematische heros; zijn positie op de rand van cultuur en natuur
was dusdanig ambigu, dat de keuze voor hem als schutspatroon van de nieuwe
heerser van de stad bepaald niet zonder risico zou zijn.30

4 Zoals Herakles als heros niet zonder meer beperkt zou kunnen worden tot een
symbool van politiek leiderschap (en wat zou het politieke programma dan zijn?),
zo was het evenmin mogelijk het brede scala aan beelden en betekenissen dat in de
iconografie van Herakles was besloten, te beheersen en te bepalen tot den eendui-
dig beeld.31 Hoe had de tyran ervoor kunnen zorgen dat Herakles, die in
Griekenland even wijd verspreid was als de maagd Maria in christelljk Europa,
werd opgevat als een specifieke afbeelding van hem alleen,32 en dat deze Herakles
dan bovendien zijn ambigue, deels asociale karakter zou afleggen en de verwor-
venheden van de tyrannie zou voorstellen? De godin Athena, die uiteraard ten
sterkste met de stad Athene was verbonden, was ook de vaste beschermster van
alle heroen. Ook al stelde haar persona niet de problemen die Herakles als half-
natuurlijke heros eigen waren, de beperking van haar iconografie tot een gewenste
betekenis bevat wel dezelfde moeilijkheden als die van Herakles. En hoe moet de
interactie tussen de vaasschilders in de Kerameikos en de Peisistratiden in concre-
to worden voorgesteld? Gingen zij er uit eigen beweging toe over de tyrannen te
vereeuwigen in de sfeer van goden en herodn middels de iconen van Herakles en

7



Athena? Of ging er een verzoek of zachte aandrang van de tyrannen uit?33
5 Pogingen om artefacten te relateren aan politieke evenementen stranden op twee

problemen. Ten eerste een nog meer specifieke beperking in de betekenissen van
traditionele mythische iconografie tot één moment en gebeurtenis, die in de af-
beelding zelf niet werd afgebeeld. Ten tweede de onmogelijkheid om artefacten
ongeforceerd zo nauwgezet te dateren.34 Tot het midden van de vijfde eeuw zijn de
schaarse voorbeelden van politieke allusie in de beeldende kunsten vaak jaren na
de gebeurtenis in kwestie gemaakt.35 Beide problemen kunnen worden herleid tot
de discrepantie tussen de structurele aard van mythische voorstellingen en de snel-
le beweging van politieke evenementen. Voor zover het gaat om sociale mentali-
teiten, dus eveneens meer structurele en langduriger normen en opvattingen, is
een samengaan van maatschappelijke belangstelling en (mythische) iconografie
wel aanwijsbaar.36

Uiteraard is Boardman niet ongevoelig gebleven voor deze kritiek. Vanaf 1984 heeft
hij vele aspecten van zijn hypothese nagenoeg geruisloos teruggenomen. Een paar
punten van zijn oorspronkelijke programma heeft hij echter gehandhaafd: nadruk op
de populariteit van Herakles in Athene in de zesde eeuw; de mogelijkheid om uit een
reeds vastgelegde relatie tussen een god of heros en een politieke entiteit (familie,
stad, staat) politieke munt te slaan; en meer in het bijzonder, dat de combinatie
Herakles + Athena in de zesde eeuwse Attische kunst het symbool is van de polis
Athene.37 De vraag wat zijn these in deze beperkte variant te bieden heeft, blijft
vooralsnog open. Maar afgezien daarvan is het van belang te begrijpen op welke
voorwaarden zijn interpretatie is ontwikkeld en ontvangen.

De invloed van analogieen op de interpretatie van het mecenaat

Het succes van Boardman's duidingen is niet alleen te herleiden tot zijn reputatie als
een van de meest toonaangevende archeologen van de laatste decennia. Mijns inziens
spelen twee andere faktoren een grotere rol. Ten eerste kan ieder, die een verband
weet te leggen tussen kunsten en politiek, tussen archeologie en geschiedenis, reke-
nen op een dankbaar publiek. Ten tweede steunt Boardman's visie op een aantal ana-
logieen, waarmee zijn lezers bekend zijn en waarop zij herkenning en dus instemming
kunnen baseren.

In principe is mecenaat aan de Oudheid niet vreemd het begrip is er im-
mers zelfs aan ontleend. Gaius Maecenas' begunstiging van schrijvers als Virgilius,
Horatius en Propertius en de verheerlijking van hemzelf en hun hoogste bescherm-
heer Augustus in hun werken weerspiegelen de voor het mecenaat zo onmisbare en
in het Romeinse politieke leven doorslaggevende systeem van patronage-verhoudin-
gen. Patronage was zeker ook de olie in de sociale relaties van het klassieke Athene,
hoewel minder opvallend en systematisch dan in Rome rond het begin van onze jaar-
telling. Maar leidde de Griekse vorm van patronage in de zesde en vijfde eeuw v.C.
ook tot een vergelijkbaar type mecenaat? Nogmaals, hoe moeten we ons dat voorstel-
len?
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De manier waarop Boardman een verband heeft gelegd tussen macht (patro-
nage?) en kunst is in hoge mate bepaald door moderne concepties van mecenaat. De
gedachte dat mythische iconografische thema's ten gunste van de mecenas zouden
zijn toegepast is genspireerd door voorbeelden uit de Renaissance.38 Boardman
deelt expliciet aan het begin van zijn eerste artikel mee, dat de mogelijke parallellie
tussen de Renaissance en archaIsch Griekenland hem heeft gewezen op eventueel
politieke betekenissen van iconografische thema's.39 Door deze analogie is hij er ver-
volgens toe overgegaan de afbeeldingen van Herakles zo veel mogelijk te relateren
aan Peisistratos zelf, om de eerste tyran ook iconografisch te kunnen beschouwen als
stichter van een dynastie. Enigszins chargerend kan men constateren, dat Boardman
'Peisistratos, leider van het proletariaat' heeft veranderd in 'Peisistratos, de vroeg-
moderne monarch'. Maar de verschillen tussen de zesde eeuw v.C. en de Renaissance
zijn levensgroot, juist in de mogelijkheid de mythische beeldtaal te hanteren. Het
was, bijvoorbeeld, geen enkel probleem om Elizabeth I in beeld en taal te vervangen
door de godin Diana, omdat Diana geen werkelijke, religieuze inhoud meer bezat
maar tot een afgebakende, als artificieel erkende tekenwereld behoorde. Daardoor
was dit beeld ten dele leeg en aldus beschikbaar voor nieuwe invulling. Er gebeurt
iets anders, wanneer herkenbare individuen met speciale middelen worden voorge-
steld als figuren uit de eigen religieuze wereld. Zeldzame voorbeelden van religieuze
aankleding in de christelijke periode, zoals het portret van Agnes Sorel als de Maagd
Maria en het zelfportret van A. Darer als de Christus, hebben in de Griekse klassieke
tijd dén parallel: in De Perzen (472) bracht Aeschylus met de stijl- en genremiddelen
van de tragedie de protagonisten van een menselijk conflict op het niveau van de he-
roische wereld. Maar deze representatie heeft een ander karakter dan die waarop
Boardman doelt.40 Herakles was in de zesde eeuw een figuur die een aantal gecompli-
ceerde en invloedrijke betekenissen droeg; deze waren evident aan verandering on-
derhevig, maar konden niet naar willekeur fundamenteel anders worden ingevuld.41

Een tweede concept, dat in samenhang met `mecenaat' deze interpretatie be-
paalt, is het begrip Dit vormt de schakel tussen het beeldrepertoire dat hetzij
op de vazen, hetzij op publieke werken als tempels direct herkenbaar moest zijn voor
een groot publiek,42 zelfs de gehele Attische gemeenschap en de aspiraties van dén
familie, Peisistratos en de zijnen, die op een of andere wijze de dienst uitmaakte.
Boardman legt dan ook de zojuist genoemde entiteiten familie stad staat direct in
elkaars verlengde. Het begrip `staat' zoals Boardman dat hanteert berust op een
besef bij de inwoners van een bepaald territorium tot een collectief te behoren, waar-
in locale en andersoortige verschillen blijvend ondergeschikt zijn aan de betekenis
die in een bestuurlijk centrum aan alle leden van het collectief wordt toegekend. Dit
identiteitsbesef staat in principe naast andere culturele of maatschappelijke faktoren,
zoals de religie en de kunsten. Politieke leiders zouden echter deze politieke identi-
teit bewust kunnen manipuleren. Zij zouden bijvoorbeeld de letteren, beeldende
kunsten of religie zo kunnen beInvloeden dat deze de status en standpunten van de
politieke machthebbers ondersteunden. Zijn deze visies op staat en cultuur geschikt
om de situatie in Athene en het omringende Attische gebied ten tijde van de tyrannie
te kenschetsen?

9
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De staat van de Attische staat

Met de vraag welke graad van enerzijds saamhorigheid tussen alle bewoners van een
territorium, anderzijds organisatie en delegatie van taken die de gemeenschap als ge-
heel betreffen, vereist is om van een (vroege) staat te spreken, houden archeologen,
antropologen en oudhistorici zich intensief bezig.43 Valt voor de vijfde eeuw zonder
al te veel voorbehoud te verdedigen dat er sprake is van een Attische staat, voor de
zesde eeuw is dat bepaald minder het geval. Het sociale en politieke leven was gecon-
centreerd in de dorpen (demen), terwijl zowel de concrete inhoud als de reikwijdte
van de magistraatsfuncties binnen en buiten de stad Athene bepaald onduidelijk zijn.
Pas de hervormingen van Kleisthenes en de ontwikkelingen in de vijfde eeuw zouden
de bevolking van het platteland daadwerkelijk en intensief bij de politiek in Athene
betrekken.44 Een belangrijker indikatie lijkt mij dan ook dat in de zesde eeuw zowel
de oorlogvoering (veelal tamelijk kleinschalige expedities) als de politieke constella-
ties gebaseerd bleven op het directe, locale leiderschap van aristocratische families.
Daartoe behoorden de Peisistratiden, maar ook anderen, zoals de Philaiden.
Activiteiten van Peisistratos, die tot het idee van een `staat' boven de locale verhou-
dingen zouden hebben kunnen bijdragen, zijn de genoemde belasting bij de agrari-
sche productie was het merendeel van de burgerbevolking op enigerlei wijze wel be-
trokken - en de instelling van onafhankelijke, locale rechtspraak. Voor zover deze
stand van zaken tegemoet komt aan een voorstelling van het begrip 'vroege staat',
kan ook worden aangenomen dat Peisistratos en zijn zonen (h)erkend werden als de-
genen die ervoor verantwoordelijk waren.

Het mythisch repertoire strekte zich echter uit over een ander cultureel do-
mein. Dee ls waren de mythen pan-helleens van strekking, zoals die verbonden met
het epos, maar hun meest pregnante functie had altijd een locale basis45 - zeker als zij
waren verbonden met culten. Van oudsher was de verering van goden en heroen ten
sterkste op specifieke locaties geent. Archeologisch blijkt in de zesde eeuw een dui-
delijke uitbreiding van velerlei culten in Attika, die verband houdt met de verbreding
van het vestigingspatroon, waarbij eveneens sprake is van participatie in deze culten
van bewoners uit verschillende gebieden. Het heiligdom van Demeter en Kore in
Eleusis is een welbekend voorbeeld van een cultus, waarvan de betekenis niet alleen
de plaatselijke gemeenschap, maar zelfs de grenzen van Attika verre overschreed.
Uit deze groei van culten kan men afleiden dat een gemeenschapsbesef, gebaseerd op
gezamenlijke verering van goden, zowel binnen Attika als daarbuiten toenam.
Omdat de spreiding van de burgerbevolking over Attika van Athene was uitgegaan
(en de polis Athene niet, zoals de latere synoikismos-mythe verklaarde, uit de vereni-
ging van eens onafhankelijke dorpen was ontstaan), behield men ook op het platte-
land een relatie met de culten van de stad. De politieke processen, die zojuist onder
de noemer van een vroege staat zijn gerubriceerd, stonden daarmee in zoverre in ver-
band dat bepaalde aristocratische families het monopolie bezaten op religieuze func-
ties. Zo stond de Archoon Basileus aan het hoofd van zowel de Panathenaeen ter ere
van Athena Polias, als van de Anthesteria, een feest dat aan Dionysos was gewijd. De
cultuspraktijk behelst met andere woorden in wezen locale tradities die in de loop
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van de tijd een groter bereik kregen. Het politieke domein vertegenwoordigt hiervan
slechts een klein aspect. Dat feit krijgt nog meer relief als de centrale rol van vrouwen
op het gebied van de culten in ogenschouw wordt genomen, die hun betekenis voor
het voortbestaan van de burgergemeenschap in de economische productie en de
menselijke reproductie weerspiegelt, terwijl zij in de politieke structuur in stricte zin
geen formeel-actieve functie vervulden.46

Deze beknopte beschouwing moge verduidelijken dat het begrip 'vroege
staat' slechts met groot voorbehoud op de politieke situatie van het zesde eeuwse
Attika van toepassing is. Voor zover de functie van de tyrannen daarin duidelijk is
en dat is slechts in geringe mate het geval moet men constateren dat zij een rol
speelden naast vele anderen, en dus zeker niet deze staat konden representeren. Het
gemeenschapsbesef van de bevolking was in de eerste plaats gevestigd in de demen
en gericht op locale politiek en culten, om zich juist in het kader van de culten breder
over Attika uit te strekken.

Nu dienen zich in grote lijnen twee mogelijkheden aan. De eerste aanvaardt
deze conclusies, maar blijft in beginsel vasthouden aan het idee van een noodzakelij-
ke manipulatie van de zijde van de tyrannen. Dan ligt het voor de hand om de
Peisistratidische cultuurpolitiek te zoeken op het terrein van de culten zelf. Deze op-
lossing heeft de archeoloog H.A. Shapiro in 1989 beproefd. Hij heeft de status quae-
stionis van alle goden- en andere culten in Attika in kaart gebracht, met als leidende
vraag of een bemoeienis van Peisistratos en zijn zonen met deze culten is vast te stel-
len. Hij constateert zoals reeds vermeld de groei van het aantal culten en festivals
in de zesde eeuw, maar tevens dat deze ontwikkeling grosso modo niet direct aan de
Peisistratidische familie is toe te schrijven. Zij vormt het vervolg op eerdere tenden-
ties, zoals enerzijds de groei van de Attische bevolking en de toenemende welvaart,
anderzijds uitbreiding en intensivering van bestaande cultische ontwikkelingen, bij-
voorbeeld die rond Dionysos. Uitzondering vormen de verering van Apollo als god
van de Ionische Grieken, en van de Twaalf Olympische Goden op de Agora, die door
de Peisistratiden kunnen zijn bevorderd. Aileen aan deze rol van Apollo kan een po-
litiek oogmerk in de hierboven bedoelde zin worden toegeschreven. Er zijn ook gege-
yens die een Peisistratidische cultus-politiek ontkrachten: de reorganisatie van de
Panathenaedn in het standaardbeeld een van de pijlers onder het mecenaat kan
niet langer met goed fatsoen aan Peisistratos worden toegeschreven op grond van da-
tering (te vroeg); voor de stads-Dionysia geldt volgens W.R. Connor hetzelfde (te
laat);47 Poseidon, stamvader van de Neleklen en dus van de Peisistratiden, kreeg geen
speciale verering in de zesde eeuw; en van Herakles om op deze problematische fi-
guur terug te komen is geen zesde eeuwse cultus in Athene of Attika met zekerheid
te identificeren.48 Kortom, tegen een direct verband tussen Herakles en Peisistratos
c.s. bestaan velerlei grote bezwaren, en meer in het algemeen is het beeld van een
Peisistratidische politiek door middel van culten weinig overtuigend. Hoewel Shapiro
beoogd had om met zijn onderzoek Boardman's opvatting te ondersteunen, is het re-
sultaat eigenlijk negatief geweest.

De tweede mogelijkheid behelst een grondige bezinning op de begrippen
waarmee tot nu toe de Attische tyrannie en het mecenaat zijn geinterpreteerd. De li-
teratuur over deze onderwerpen is een treffend voorbeeld van S. C. Humphreys' con-
statering:
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`..it may be generally true that when historians avoid comparative studies they fall most easily
into the trap of assimilating the society they study to the only other society they know - that in

which they live:49

Als begrippen en beelden uit andere culturen echter zo worden toegepast, dat men
bewust blijft van hun historische specificiteit, dan kunnen analogieen wel degelijk
verhelderend werken. Zo heeft Connor naar aanleiding van Boardman's werk voor-
gesteld om culten en processies in de archaIsche tijd te begrijpen door ze te vergelij-
ken met ceremonieel vertoon van persoonlijk of gemeenschappelijk prestige in ande-
re perioden en gebieden.50 Hij beschrijft waarin het verschil berust met de hier
bekritiseerde benadering. Politiek moet niet worden beschouwd als een openbare en
in instituties gevestigde sfeer die onafhankelijk is van het religieuze domein en dit
doelbewust manipuleert. In zo'n visie heerst een te scherp onderscheid tussen indivi-
duele oogmerken en collectieve symbolen. Connnor beroept zich op een begrip van
politiek ritueel dat op de Middeleeuwen en de vroeg-moderne tijd is toegepast en dat
ook voor de antieke wereld tot interessante interpretaties leidt. De politieke sfeer be-
staat in de rituele en ceremoniele vormen, die niet meer en niet minder zijn dan een
uitdrukking van (machts)verhoudingen van de gehele gemeenschap.

Slotopmerkingen

De activiteiten van Peisistratos en de Peisistratiden op het gebied van de bouwkunst
en hun begunstiging van schrijvers en filosofen zijn veelvuldig gekenschetst als een
vorm van mecenaat. Dat de zonen in dergelijke activiteiten waren betrokken is wel
waarschijnlijk, wat de vader betreft is dit niet vast te stellen. De contacten van de
Peisistratiden met kunstenaars dienden hun persoonlijk genoegen en prestige; van
een doelbewust politiek oogmerk kan in het mecenaat van de tyrannen echter geen
sprake zijn. In dit opzicht is het begrip `mecenaat' te modern en verwijst het boven-
dien naar zeer specifieke voorbeelden van recenter mecenaat. Dat geldt in het bijzon-
der voor de gedachte dat in de artefacten zelf een politieke boodschap kon worden
verwerkt, met name door een identificatie van traditionele heroen met leidende poli-
tici dan wel door verwijzing naar politieke evenementen. Deze laatste optie, die in
het bijzonder door John Boardman is verdedigd, verdient echter nog nader commen-
taar. Zijn these vestigt namelijk de aandacht op enkele wezenlijke problemen.

Boardmans hypothesen steunden op een systematische poging artefacten
voorzien van mythische beelden in verband te brengen met politieke incidenten. In
het bestek van dit artikel heb ik slechts kort kunnen aangeven dat deze poging wordt
gefrustreerd door, ten eerste, discrepanties in de chronologie van de beelden ener-
zijds en de politiek anderzijds, en ten tweede, door de weerbarstigheid van de mythi-
sche beelden zelf zich tot een politiek embleem te laten bestempelen. Deze twee ob-
stakels laten zien dat Boardmans interpretaties samenhangende problemen bevatten
op het gebied van de relatieve tijdsduur en van de inhoud van het mythische beeld.
Het mythische beeld kan hier kortheidshalve worden onderscheiden in een beeldte-
ken (zoals het iconografische schema, dat zelf overigens al betekenissen draagt) en de
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relevantie van dit teken (de verschijnselen waarmee het teken in verband wordt ge-
bracht). Boardman vond de traditionele benadering van de iconografie te beperkt en
heeft terecht geprobeerd het begrip van de relevantie te verruimen of zelfs te herzien.
Mijn kritiek heeft vooral betrekking op zijn keuze van de politiek als het relevante
thema, en in het bijzonder vanwege zijn opvatting van het begrip 'politiek'. Zijn
keuze is misschien wel verklaarbaar. Vanuit het perspektief van enerzijds de archeo-
logie en anderzijds de taal- en letterkunde, die zulke grote sectoren van de Griekse
cultuur tot hun vakgebied rekenen, betekent het begrip 'geschiedenis' in de eerste
plaats het terrein van de politiek. En dan bovendien een specifieke opvatting van het
begrip politiek, namelijk het terrein van de (semi)institutionele macht en militaire ac-
ties. Wie zich vervolgens afvraagt of de artistieke productie ook historisch relevant
was, komt voor het antwoord onvermijdelijk in politicis terecht. Dat leidt, gezien het
onkritische gebruik van dit begrip in de eerdere vakliteratuur, tot misverstanden.
Daarom beschouw ik Boardmans vraagstelling in de eerste plaats als een - hernieuwd
pleidooi voor een bredere benadering van de antieke cultuurgeschiedenis.

Datzelfde pleidooi kunnen we afleiden uit het probleem van de relatieve
tijdsduur. Om het verband tussen beeld en politiek tot stand te kunnen brengen, heeft
Boardman welbewust het gegeven genegeerd dat mythische beelden een sterk au-
tonoom element bezitten. Maar zijn beslissing heeft juist de aandacht gevestigd op de
discrepantie tussen de semiotische processen en het tempo van de actuele politiek.
Mythische beelden veranderen wel, maar tamelijk traag en met handhaving van be-
langrijke elementen. De relatieve autonomie (met nadruk op beide componenten)
van mythen en van de beelden waarin zij worden vervat vormt juist de kern van het
mythe-begrip. Wanneer nieuwe maatschappelijke verschijnselen in het mythisch ima-
ginaire worden opgenomen moeten zij zich aan de oorspronkelijke (beeld)taal aan-
passen om daarin te kunnen functioneren. Omgekeerd lenen sommige historische
faktoren zich beter voor deze vertaling in mythisch beeld dan andere; in de mythische
iconografie zal men eerder indikaties van sociale structuren en de mentaliteit terug-
vinden dan evenementen uit de politiek. Deze problemen zijn geenszins te verdelen
over de archeologie en de geschiedenis als onderscheiden disciplines. Zij kunnen al-
leen worden benaderd vanuit een perspectief dat recht doet aan de relatieve autono-
mie van mythische verhalen en beelden en aan hun flexibiliteit, en dat daartoe de dis-
ciplinaire grenzen moet overschrijden.

Methodisch interessant is het feit dat Boardman's politieke duiding van de
mythische iconografie zeker in zijn recente, beperkte versie niet te bewijzen is,
maar ook niet definitief te ontkrachten. Hij heeft 'circumstantial evidence' geboden
voor een politieke interpretatie van deze mythische voorstellingen; zijn critici- waar-
onder schrijfster dezes - hebben dito argumenten aangedragen die zo'n lezing on-
waarschijnlijk maken. Een eenduidige beslissing is echter niet mogelijk. De verhou-
ding van een bron ten opzichte van het verleden waaruit deze voortkomt is per
definitie de inzet van historisch debat. Dat geldt ook voor het iconografische reper-
toire als bron, waarin bovendien het onderscheid tussen mythe en dagelijkse werke-
lijkheid met verschillende stijlmiddelen kon worden vervaagd, dan wel geaccentu-
eerd. Het mythische beeld is zeker niet onbegrensd, maar qualitate qua toch zozeer
een meerduidig en open gegeven, dat het interpretaties van deze aard niet kan uitslui-
ten.
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De grote winst van Boardman's these bestaat uit de discussie die hij heeft op-
geroepen over de functie van het iconografisch repertoire in de maatschappelijke
context waarin dit ontstond. De wijze waarop bijvoorbeeld Connor het werk van
Boardman heeft opgenomen en opnieuw geinterpreteerd, illustreert dat ten voile.
Bovendien wil ik constateren, dat Boardman's hypothese een interessant neveneffect
heeft gesorteerd. De diskussie heeft onthuld hoe weinig de begrippen 'politiek' en
'swat' met al hun moderne connotaties geschikt zijn om de structuur en werking van
de macht in het zesde eeuwse Attika te begrijpen. De poging om de rol van de
Peisistratidische tyrannen in de contemporaine beeldtaal terug te vinden, heeft zo
met name ertoe geleid opnieuw de aard van de tyrannie zelf te onderzoeken. Golden
Peisistratos en de zijnen in de zesde eeuw wel als tyrannen, of houdt deze term toch
vooral een projectie van normen en voorstellingen van later datum in? En als deze
'tyrannie' voornamelijk een overwicht betekende in een veelvoudig, op locaal aristo-
cratisch leiderschap gebaseerde constellatie in een slechts losjes verenigd territorium,
wat is dan de verhouding van deze constellatie tot de kunsten? Zo heeft de vraag naar
de kunst geleid tot vragen naar de macht, waarop het antwoord alleen kan worden
gezocht in interdisciplinaire samenspraak.

Noten

1 Dit artikel vormt een tweeluik met mijn 'Patronage and the Pisistratidae', BABesch 65 (1990) 17-28,
waarin de nadruk ligt op een meer gedetailleerde behandeling van verschillende artefacten en het
archeologische debat over het vraagstuk van datering en chronologie. lk ben H. Sancisi-Weerdenburg
en de redakteuren van deze bundel erkentelijk voor hun kritische kanttekeningen bij 'Het maecenaat
van Peisistratos en de Peisistratiden'. Dit artikel is opgedragen aan John Boardman want 'at times it
can be nice to disagree'.

2 Dit argument figureert met grote regelmaat in de publicaties die een cruciale betekenis hechten aan
de zgn. Peisistratidische redactie in de vastlegging van het epos. Voor dit debat vanaf de introductie
van M. Parry's oral-formulaic theory zie R. Merkelbach, 'Die Pisistratidische Redaktion der
Homerische Gedichte', Rheinisches Museum 95 (1952) 23-47; tegen deze vastlegging J.A. Davison,
Tisistratus and Homer', Trans. American Philological Ass. 86 (1955) 1-21; een recentere, uitgebreide
argumentatie ten gunste daarvan Minna S. Jensen, The Homeric Question and the Oral-Formulaic
Theory (Kopenhagen 1980); kritische diskussie door S. West, 'Sul testo dell'Odissea', in Omero.
Odissea. vol.!, Libri I-IV. A. Heubeck en S. West, eds. (Rome 1981) xli-lix. West gaat vooral in op de
pro-Atheense strekking van Homerische passages en richt zich niet zozeer op de rol van de
tyran(nen) zelf. A. Schnapp-Gourbeillon, 'Hombre, Hipparque et la bonne parole', Anna les ESC 43
(1988) 805-821 ziet in de toeschrijving van de Homerische redactie aan Hipparchos de toekenning van
een filosofisch programma in Platoonse geest. Barbara K. Gold, Literary Patronage in Greece and
Rome (Chapel Hill/ Londen 1987) 15-38 gaat alleen in op aristocratische bescherming van bepaalde
zangers en dichters zonder aandacht te schenken aan de Peisistratidische kring. Vgl. daartoe J.M.
Bremer, 'Poets and their Patrons', in H. Hofmann en A. Harder, eds. Fragmenta Dramatica. Beitriige
zur Interpretation der griechischen Tragikerfragmente und ihre Wirkungsgeschichte (Gottingen 1991)
39-60. Het vraagstuk van de Peisistratidische redaktie van de Homerische epen kan alleen worden
besproken in de context van de overgang van oraliteit naar schrifcultuur; zie bijv. B. Gentili, Poetry
and its Public in Ancient Greece. From Homer to the Fifth Century (Baltimore 1988) 18ff. Het is mijns
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inziens tekenend voor de begrenzing van vakspecialisaties dat het oraliteitsdebat, dat aanvankelijk tot
de letterkunde behoorde en gestaag aan invloed wint in de oude geschiedenis, nog weinig effect heeft
gesorteerd in het archeologisch-iconografisch onderzoek.

3 Hdt. I, 60; een nieuwe interpretatie van deze processie biedt W.R. Connor, 'Tribes, Festivals and
Processions; Civic Ceremonial and Political Manipulation in Archaic Greece', Journal of Hellenic
Studies 107 (1987) 40-50; voor de iconografie van Herakles in een wagen en op de Olympos zie H.A.
Shapiro, 'The Death and Apotheosis of Heracles', Classical World 77 (1983) 7-18.

4 Zie voor een overzicht tot 1970 J.S. Boersma, Athenian Building Policy from 561/0 to 405/4 B.C.
(Groningen 1970, diss. RUG); voor latere vondsten en interpretatie H.A. Shapiro, Art and Cult under
the Tyrants of Athens (Mainz a.R. 1989).

5 H. Sancisi-Weerdenburg trekt echter de historiciteit van deze belastingheffing fundamenteel in twij-
fel, omdat deze niet te rijmen valt met de economische organisatie; H.W.A.M. Sancisi-Weerdenburg,
`Solon's hektemoroi and Pisistratid dekatemora , in De Agricultura. In Memoriam P.W. de Neeve
(1945-1990), H.W.A.M. Sancisi-Weerdenburg et. al. (ed.), Amsterdam 1993, 13-30.

6 Peisistratos wist zijn overwicht pas na enkele, slechts tijdelijk succesvolle pogingen definitief te vesti-
gen. De eerste maal had hij de suprematie over de Atheners `zonder de bestaande ambten te versto-
ren of de traditionele orde te veranderen' (Hdt. I, 59). Megakles, de leider van de even ambitieuze
Alkmaeoniden, verdreef hem in samenwerking met Lykurgus, de leider van het binnenland en moge-
lijk een Eteoboutade. Na onenigheid tussen deze twee sloot Megakles zich echter bij Peisistratos aan
en hielp hem opnieuw aan de macht, waarbij Peisistratos de intocht met de als Athena verklede Phye
hield. Toen Peisistratos eveneens met Megakles in conflict raakte, opnieuw de wijk had moeten
nemen en vervolgens met een groep volgelingen een derde greep naar de macht deed, vluchtte
Megakles met zijn aanhang. Peisistratos nam de zonen van andere [eiders in gijzeling en stuurde hen
naar Naxos, aldus Herodotos (I, 60-64). Een (gefragmenteerde) lijst met de archonten van ca. 520
toont echter, dat tijdens Hippias en Hipparchos niet alleen 'de Philaide Miltiades, maar ook de
Alkmaeonide Kleisthenes - de zoon van Megakles die later Attika politiek zou reorganiseren deze
belangrijke functies vervulden; zie B.D. Meritt, 'Greek Inscriptions', Hesperia 8 (1939) 59-65.

7 Aanzetten tot een kritische visie op de tyrannie zijn ook al impliciet te vinden in Herodotos; het gaat
hier echter niet zozeer om politiek-institutionele principes, maar om een afwijzing van het onvermo-
gen van een tyran om zijn [eroos] naar macht door recht en rede te laten beteugelen; aldus S.
Bernardete, Herodotean Inquiries (Den Haag 1969) 134-138, en H.S. Versnel, Ter Unus; Isis,
Dionysos, Hermes: Three Studies in Henotheism (Leiden 1990) 62-67.

8 Ath.Pol. XVI, 7-10 beschrijft de gronden voor Peisistratos' populariteit: hij won de aanzienlijken voor
zich door zijn nauwe contacten (homiliais) met hen, de armen door hen in hun besognes bij te staan
(ta idia boetheiais).

9 P.N. Ure, 'The Origin of the Tyrannis', Journal of Hellenic Studies 26 (1906) 131-142.
10 M.P. Nilsson, The Age of the Early Greek Tyrants (Belfast 1936, The Queen's University of Belfast;

Dill Memorial Lecture).
11 F. Schachermeyer, `Pisistratos', RE XIX (1937); geciteerd uit K.H. Kinzl, ed. Die altere Tyrannis bis

zu den Perserkriegen. Beitrage zur Griechischen Tyrannis (Darmstadt 1979) 121-122. Over de loop-
baan en opinies van Schachermeyer zie V. Losemann, Nationalsozialismus und Antike. Studien zur
Entwicklung des Faches Alte Geschichte 1933-1945 (Hamburg 1977) passim.

12 H. Berve, 'Wesensztige der Griechischen Tyrannis', Historische Zeitschrift 177 (1954) 1-120; P. Oliva,
'Die Bedeutung der frithgriechischen Tyrannis', Klio 38 (1960) 81-86, in Der altere Tyrannis (1979)
236; summier in A. Andrewes, The Greek Tyrants (2e ed. 1974) 7. Berve's bijdrage is historiografisch
interessant als overgangsverschijnsel. Hij wil Peisistratos van zijn Flihrer-vennomming ontdoen maar
tevens het begrip cultuurpolitiek handhaven als uitdrukking van krachtig, persoonlijk leiderschap.
Over Berve zie eveneens Losemann, Nationalsozialismus und Antike, passim.

13 Oliva, in Der altere Tyrannis, 240.
14 Mary E. White, 'Greek Tyranny', Phoenix 9 (1955) 1-18, in Der altere Tyrannis, 200.
15 L.H. Jeffery, Archaic Greece (Londen 1976) 96-98; curs. van mij, JHB.
16 F. Kolb, 'Batt-, Religions- und Kulturpolitik der Peisistratiden', Jahrb. Deutsches Archaologisches

Instituts, 92 (1977) 99-138.
17 U. Jantzen, R.C.S. Felsch, H. Kienast, 'Samos 1972. Die Wasserleitung des Eupalinos', Archeologische
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Anzeiger 88, 1973, 401-414. De aanleg van waterleidingen geldt als een typische activiteit van de
tyrannen, zie ook P. Auberson, 'A propos d'un puits public a Erétrie', Bulletin de Correspondence
Hellenique 99 (1975) 789-799.

18 Op de mogelijkheid van de iconografische beInvloeding gaat hij slechts zijdelings in; Kolb, 'Bau-,
Religions- und Kulturpolitik', 113, n.83. Hij vermeldt de instemming die verschillende archeologen
met deze voorstellen hebben betuigd maar onthoudt zich van verder commentaar. Hij reageert hier
op J. Boardman's artikel van 1972, zie onder, noot 19.

19 J. Boardman, 'Herakles, Peisistratos and Sons' Revue Archéologique (1972) 57-72; 'Herakles,
Peisistratos and Eleusis', Journal of Hellenic Studies 95 (1975) 1-12; 'Herakles, Delphi and Kleisthenes
of Sikyon', Revue Archeologique (1978) 227-234; 'Herakles, Theseus and Amazons', in D. Kurtz en B.
Sparkes, eds. The Eye of Greece. Studies in the Art of Athens (Cambridge 1982) 1-28; 'Image and
Politics in Sixth Century Athens', in Ancient Greek and Related Pottery (Proc. Intern. Vase
Symposium Amsterdam, Allard Pierson Series, 1984) 239-247.

20 '..some effort of creative imagination is required to bring us at least close to comprehension. It is in
this spirit that the present essay has been written and, with the hope that the border between fair spe-
culation and fantasy has not been crossed too often, it is offered for the entertainment and criticism of
Pierre Devambez, a master in iconography.' Boardman, 'Herakles, Peisistratos and Sons', 72.

21 De aanzet tot deze interpretatie kwam van H. Herter, 'Theseus der lonier', Rheinisches Museum 85
(1936) 177-191 en 193-239; 'Theseus', in RE suppl. XIII, 104-123; 'Griechische Geschichte im Spiegel
der Theseussage', Antike 17 (1941) 209-288. De meest stringente en invloedrijke versie is echter die
van K. Schefold, `Kleisthenes: der Anteil der Kunst an der Gestaltung des jungen attischen
Freistaates', Museum Helveticum 3 (1946) 59-93.

22 Boardman, 'Image and Politics', 240.
23 W.G. Moon, 'The Priam Painter: Some Iconographic and Stylistic Considerations', in W.G. Moon, ed.

Ancient Art and Iconography (Madison 1983) 97-118 geeft op p.116 een citaat dat ik hier aanhaal als
representatief voor dit argument in het inmiddels exponentieel toegenomen aantal studies: '..the most
recent interpretation investigates the possibility of myth-symbolism, examining changes in their histo-
rical background. It is now accepted that Heracles was the hero of Peisistratean Athens, and that once
the tyrant family had been driven out, it was Theseus who became the hero of the democracy.' R.
Glynn, 'Herakles, Nereus and Triton: A Study of Iconography in Sixth Century Athens', in American
Journal of Archeology 85 (1981) 121-132, p.130. Juist ook in publicaties met een bredere strekking
nemen deze mythisch-politieke duidingen een belangrijke plaats in; zo is deze gedachtengang essen-
tieel in W.B. Tyrrell, Amazons. A Study in Athenian Mythmaking (Baltimore 1984).

24 R.M. Cook, 'Pots and Pisistratan Propaganda', Journal of Hellenic Studies 107 (1987) 167-169; vgl.
Boardman's repliek, 'Herakles. Peisistratos and the Unconvinced', JHS 109 (1989) 158-159.

25 Voor een min of meer recent overzicht van de belangrijkste aspecten van het gehele debat zie M.L.
West, 'The Rise of the Greek Epic', Journal of Hellenic Studies 108 (1988) 151-172. Invloed van indi-
viduen of groepen op de Homerische epen is van een andere orde dan de ontwikkeling van genealogi-
sche podzie in Homerische c.q. HesiodeIsche stijl van het zgn. Catalogus-type in de 6e eeuw ten
behoeve van locale aristocratische families; zie J. Schwartz, Pseudo-Hesiodeia (Leiden 1960) F. Prinz,
Griindungsmythen und Sagenchronologie (München 1979); J.H. Blok, Amazones antianeirai.
Interpretaties van de Amazonenmythe in het mythologisch onderzoek van de 19e en 20e eeuw en in
archaisch Griekenland (Groningen 1991) hfst. IV.

26 Herodotos vertelt dat Peisistratos opzettelijk was vernoemd naar de zoon van Nestor, omdat de fami-
lie van de tyran eveneens afkomstig zou zijn uit Pylos (V, 65). Voor het iconografische materiaal over
Peisistratos' afkomst zie H.A. Shapiro, 'Painting, Politics, and Genealogy: Peisistratos and the
Neleids', in Moon, Ancient Art and Iconography, 87-96.

27. Voor de achtergrond van Schefold's visie en de onmogelijkheid om Theseus met de Alkmaeoniden te
verbinden, zie mijn 'Patronage and the Pisistratidae'.

28 Shapiro, Art and Cult, 1989.
29 Cook, 'Pots and Pisistratan Propaganda', voor een overzicht van dateringen.
30 Cook, 'Pots and Pisistratan Propaganda', 167; mijn 'Patronage and the Pisistratidae' 26 en noot 53-54

voor gegevens en literatuur.
31 R. Osborne, The Myth of Propaganda and the Propaganda of Myth', Hephaistos 5/6 (1983-1984) 61-
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70; het argument van J. Bazant, 'The Case of Symbolism in Classical Greek Art', Eirene 18 (1982) 21-
33, dat de Griekse symboliek geen externe referent impliceert, is ongefundeerd; zie ook Cook, 'Pots',
167 n.3.

32 Diane de Poitiers kon worden voorgesteld door de maan, en de Barberini door de bij, omdat in beide
gevallen de naam als schakel tussen persoon en symbool fungeerde; Lodewijk XIV kon worden opge-
vat en weergegeven als 'de zon', omdat hij herhaaldelijk en uitdrukkelijk zichzelf als zodanig presen-
teerde. Tussen de Peisistratiden en Herakles is echter geen enkel verband van deze aard, en Connor,
'Tribes, Festivals and Processions' 43, wijst er terecht op dat in de berichtgeving over de optocht van
Peisistratos met Phye als Athena enige identificatie van de tyran met Herakles ontbreekt. Connor
meent dat de processie met Phye vooral de bescherming en steun van Athena voor Peisistratos voor-
stelde, en dat deze processie voor de toekijkende Atheners een bekende vorm van presentatie moet
zijn geweest. Mijns inziens bracht een dergelijke processie de tyran eerder in de atmosfeer van de
Homerische helden dan van Herakles - als een associatie met meer dan levensgrote personages in de
processie werd beoogd.

33 De portrettering van Peisistratos' mecenaat doet mij sterk denken aan de politiek van Colbert en
Lodewijk XIV; de Kerameikos heeft dan de plaats ingenomen van de Gobelins, zoals die zijn afge-
beeld op het bekende schilderij van Ch. Lebrun (tussen 1663 en 1675), waar de vorst met zijn aanwe-
zigheid de politieke, economische en artistieke macht belichaamt. Ook hier was overigens het werkge-
legenheidsmotief niet redel: in de Gobelins - waar behalve wandtapijten ook andere soorten artefac-
ten werden vervaardigd werkten ca. 250 mensen; A. Blunt, Art and Architecture in France 1500-1700
(Harmondsworth) 1973) 322ff; afbeelding van gobelin naar Le Brun, 323. R. Osborne, Classical
Landscape with Figures. The Ancient Greek City and its Countryside (Londen/ New York 1987) 109
schat het aantal mensen in de vaasproductie van klassiek Athene op ca. 200.

34. Voor details zie mijn 'Patronage and the Pisistratidae', 24-25.
35 Twee voorbeelden kunnen hier volstaan. Koning Croesus van Lydie op de brandstapel, veroordeeld

door zijn overwinnaar Cyrus van Perzie (546), is afgebeeld door de vaasschilder Myson; de datering
van de vaas wordt geschat tussen 510 en 490. Of het hier gaat om een strict politieke allusie met een
echo van recente oorlogvoering in het Oosten, zoals Boardman meent, 'Herakles, Theseus and
Amazons', 15-16, en daardoor velen met hem, is de vraag; W. Burkert, 'Das Ende des Kroisos:
Vorstufen einer herodoteischen Geschichtserzahlung', in Chr. Stbublin, ed. Catalepton: Festschrift fiir
Bernhard Wyss zum 80. Geburtstag (Bazel 1985) 4-15 benadrukt het mythische karakter van het
Croesus-beeld in Griekenland. De moord op Hipparchos door Harmodios en Aristogeiton in 514 is
afgebeeld op vier vazen, daterend uit ca. 475-460. De vazen waren waarschijnlijk geinspireerd op een
nieuw beeld van de Tyranniciden door Kritios en Nesiotes uit 476 het vorige beeld was door Xerxes
verwijderd in 480. Volgens T.B.L. Webster, Potter and Patron in Classical Athens (Londen 1972) 77,
duiden de vaasschilderingen op 'the painters awareness of Athenian pride in Athenian democracy
soon after the Persian Wars', Volgens Thucydides (VI, 53-59) echter was de moord het gevolg van een
liefdesconflict en kreeg de daad pas later een politieke betekenis. Er waren, kortom, ten minste twee
rivaliserende visies op de tyrannenmoord in de 5e eeuw, waarvan de politieke versie niet voor ieder-
een vaststond. Beide voorbeelden tonen bovendien dat mogelijk politieke evenementen niet direct,
maar pas na geruime tijd in de vaasschilderkunst figureerden.

36 Een fraaie verzameling materiaal en interpretatie biedt bijvoorbeeld C. Sourvinou-Inwood, 'Reading'
Greek Culture. Texts and Images, Rituals and Myths (Oxford 1991).

37 Boardman, 'Image and Politics in Sixth Century Athens', 1984; 'Herakles, Peisistratos and the
Unconvinced', 1989.

38 De titel van Websters monografie Potter and Patron (1972) is ontleend aan een lezing van Sir John
Beazley, 'Potter and Painter in Ancient Athens' (1942), maar doet ook sterk denken aan F. Haskell,
Patrons and Painters. Art and Society in Baroque Italy (New York 1963); 2e ed. 1971. Beazley wilde de
benadering van de antieke vaasschilderkunst schoeien op de leest van de kunsthistorische praktijk die
ten aanzien van de vroeg-moderne kunst was ontwikkeld. Hierbij streefde hij naar toeschrijving van
vazen aan individuele schilders op grond van voor deze kunstenaars specifieke details (nu vooral
bekend als de `sporen'-benadering). Webster zocht daarentegen naar een verband tussen vaasschil-
derkunst en maatschappelijke factoren, en was in dit opzicht min of meer een pionier. Zijn monogra-
fie heeft in archeologische kring veel kritiek ontvangen, voornamelijk wegens zijn ideeen over een
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tweede-hands markt voor vazen, maar bevat een grote schat aan informatie over frequentie van
afbeeldingen in bepaalde perioden.

39 Boardman, 'Herakles', 1972,57.
40 In deze voorbeelden blijven de personages althans formeel degenen die zij heetten te zijn (naam,

functie). Hun betekenis verandert echter door de context waarin zij zijn verbeeld, waardoor ook hun
identiteit een andere inhoud krijgt. De eerste Griek die, voor zover bekend, tijdens zijn eigen leven
goddelijke status kreeg toegeschreven was de veldheer Lysander in 404 v.C. Cook, 'Pots', 167 noemt
deze gebeurtenis terecht 'elevation to divine or heroic status rather than equation with a particular
deity or hero'; de wijze waarop beeldtaal in dit geval werd aangewend is dan nog een open vraag.
Connor, 'Tribes', noemt vele voorbeelden van individuen die zich als goden of herodn verkleedden -
een vorm van maskerade die in functie en strekking voor de toeschouwers herkenbaar geweest moet
zijn.

41 Voor veranderingen in het Herakles-beeld die noodzakelijk aansloten op reeds bestaande thema's, zie
mijn Amazones antianeirai, hfdst. V.

42. De aan de mecenaats-visie ten grondslag liggende opvatting dat in de vaasschilderkunst een vorm van
politieke beInvloeding of reflectie spreekt, doet impliciet een beroep op een groot bereik van deze
afbeeldingen. Osborne, Classical Landscape, 108-112 benadrukt echter hoezeer deze beschilderde
vazen gebruiksartikelen waren voor de elite. Dit standpunt beperkt derhalve de bedoelde politieke
invloed tot deze groep aanzienlijken.

43 Voor Nederlands comparatief onderzoek over het begrip territorialiteit en vroege staat, zie H.J.M.
Claessen, ed. Stukken en brokken. Een bundel beschouwingen rond het thema territorialiteit in Vroege
Staten (Leiden 1983, ICA publ. 59). Voorts ben ik dr. E.Ch.L. van der Vliet erkentelijk voor informa-
tieve opmerkingen over deze kwestie. Zie ook zijn commentaar op de archaische Griekse, c.q.
Attische situatie in E.Ch.L. van der Vliet, 'Early Rome and the Early State', in W. Eder, red. Staat
und Staatlichkeit in der friihen Romischen Republik (Stuttgart 1990) 233-258, vooral 238ff.

44 Osborne, Classical Landscape, 128-129 en passim.
45 Dat geldt ook voor de zgn. Catalogus-poezie die juist voor de locale adel was bedoeld; zie hierboven,

noot 25.
46 Juist met de instelling van Kleisthenes' politieke organisatie kreeg dit onderscheid een extra dimensie.

Voor zover in de 5e eeuw de tragedies, opgevoerd tijdens de grote Dionysia, bijdroegen tot vorming
van de toeschouwers tot bewuste burgers van de polis Athene, stond ook hierin de mannelijkheid van
de militair en politiek actieve burgers centraal; zie bijv. S. Goldhill, 'The Great Dionysia and Civic
Ideology', Journal of Hellenic Studies 107 (1987) 58-76, met name 67.

47 Recent heeft Connor betoogd dat de ontwikkeling van de stads-Dionysia uit het locale Dionysos-feest
te Eleutherae niet tijdens de Attische tyrannie, maar juist in de democratische organisatie van de
periode daarna (ca. 501) gesitueerd moet worden. W.R. Connor, 'City Dionysia and Athenian
Democracy', in W.R. Connor, M.H. Hansen et al., red. Aspects of Athenian Democracy (Kopenhagen
1990, Classica et Mediaevalia Dissertationes, XI), 7-32.

48 Shapiro, Art and Cult, 157-163 constateert haast enigszins in verlegenheid het grote aantal Herakles-
culten in Attika in de 5e en 4e eeuw, terwijI deze in de 6e eeuw of eerder niet te vinden zijn. De aan-
wezigheid van Herakles op vazen laat echter de omgekeerde tendentie zien. Op grond van
Boardman's hypthese, die hij in feite wil ondersteunen, neemt Shapiro aan dat het wel de zonen van
Peisistratos geweest moeten zijn aan wie de populariteit van Herakles is toe te schrijven.

49 S.C. Humphreys, Anthropology and the Greeks (Londen 1978) 19.
50 Connor, 'Tribes, Festivals and Processions'.
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