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Voorwoord
Een bekend spreekwoord, soms toegeschreven aan Philippos II van Macedonië, de aartsvijand van
Demosthenes, luidt "Verdeel en heers!", of in het Latijn: divide et impera. Door twijfel en
verwarring te zaaien in de Griekse stadstaten was Philippos in staat heel Griekenland te veroveren
en aan zijn rijk toe te voegen.
Δηµοσθένης (384-322 v.Chr.), de bekendste Atheense redenaar, zag dit gevaar en probeerde zijn
medeburgers ervoor te behoeden, helaas uiteindelijk zonder succes. Demosthenes was een man van
het woord, niet iemand van het verdelen van mensen, maar van het verbinden van mensen. Toch
kon ook hij heersen, tijdens zijn redevoeringen, over zijn publiek. In dit onderzoek zal blijken dat
de imperativus daar een verrassende rol in speelt: vandaar mijn adagium "Gebied en heers!".
De afbeelding toont Demosthenes in zijn jonge jaren terwijl hij zijn stem oefent bij een ruisende
zee. Hemel, water en rotsen zijn de enige getuigen van zijn redevoeringen. De redevoeringen die in
dit onderzoek besproken worden, waren bedoeld voor de volksvergadering of voor de rechtbank.
Toch zouden vanuit modern oogpunt de redevoeringen net zo goed aan zee gehouden kunnen zijn:
het enige wat we over hebben zijn teksten. Publiek en locatie, kortom de communicatieve situatie,
moeten we er zelf bij denken. Communicatieve situatie speelt een belangrijke rol in dit onderzoek,
en dan voornamelijk de beoogde communicatieve situatie. Dat een tekst aan meerdere
communicatieve situaties gekoppeld kan worden, is iets waar deze afbeelding ons fijntjes op wijst.1

1

In dit kader is het slot van Bob Dylans Nobelprijsrede, die ik overigens van harte aanbeveel, erg instructief:
"But songs are unlike literature. They're meant to be sung, not read. The words in Shakespeare's plays were
meant to be acted on the stage. Just as lyrics in songs are meant to be sung, not read on a page. And I hope
some of you get the chance to listen to these lyrics the way they were intended to be heard: in concert or on
record or however people are listening to songs these days. I return once again to Homer, who says, 'Sing in
me, oh Muse, and through me tell the story.'" (Dylan, 2017).
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Inleiding
Wezenlijk onderdeel van het Griekse werkwoord en daarmee van de hele Griekse taal zijn de
begrippen tense en aspect. Tense komt alleen in indicativi voor en is in essentie de tijd van een
handeling: tegenwoordige tijd, verleden tijd of toekomende tijd. Aspect is afhankelijk van de
gebruikte stam van een werkwoord en komt in alle vormen voor, dus ook in coniunctivi, optativi,
imperativi, infinitivi en participia. De combinatie van tense en aspect leidt tot de "tijden" van het
werkwoord, zoals we ze in het dagelijks spraakgebruik bezigen: praesens, imperfectum, futurum,
aoristus, perfectum, plusquamperfectum en futurum exactum. In feite betreft het hier tenseaspectparen, al worden deze tijden om het verwarrend te maken vaak slechts met tense aangeduid.
Het Grieks kent drie aspecten: praesensaspect, aoristusaspect en perfectumaspect, genoemd naar de
tijd waarin zij het belangrijkst zijn.2 Perfectumaspect is zeldzaam en over het effect ervan is
consensus bereikt in de literatuur: perfectumaspect benadrukt het resultaat van een handeling of de
doorwerking daarvan.3 Het verschil tussen praesensaspect en aoristusaspect, waarover nog geen
consensus bereikt is, staat centraal in dit onderzoek; perfectumaspect wordt buiten beschouwing
gelaten.
Aspectgebruik is het gemakkelijkst te bestuderen als geen verwarring kan optreden of bepaalde
observaties aan tense of aan aspect toegeschreven moeten worden, zodat met name
werkwoordsvormen zonder tense geschikt lijken. Toch wordt bij onderzoek naar aspect meestal
gewerkt vanuit de indicativus, de meest voorkomende vorm van het werkwoord. De imperativus
werpt vaak problemen op en wordt dikwijls vermeden of slechts selectief aangehaald.
In dit onderzoek daarentegen staat juist aspectgebruik in de imperativus centraal. Het onderzoek
richt zich op imperativi bij Demosthenes, wiens redevoeringen in twee verschillende settings
opgevoerd werden: in de volksvergadering en voor de rechtbank. Bij die opvoeringen waren, naast
de spreker, veel toehoorders aanwezig. Het publiek, in dit onderzoek gedefinieerd als de personen
tot wie de spreker zijn betoog richt, is een deelverzameling van deze toehoorders.
De vraag die in dit onderzoek centraal staat is hoe de relatie tussen de spreker en zijn publiek
bijdraagt aan aspectgebruik van de imperativus, en met name aan het onderscheid tussen
praesensaspect en aoristusaspect. Een motivatie hiervoor wordt gegeven in Hoofdstuk 2.
De meeste imperativi zijn geboden. Verboden en dus ook het aspect van de coniunctivus
prohibitivus, die bij een verbod de imperativus met aoristusaspect vervangt, evenals imperativi van
de derde persoon, die minder vaak voorkomen, zijn in principe wel meegenomen in het onderzoek,
maar zullen omwille van de ruimte slechts af en toe kort ter sprake komen in een voetnoot.
In Hoofdstuk 1 worden vier aspecttheorieën besproken, die samen een goed beeld geven van de
verschillende uiteenlopende standpunten, maar ook zo hun tekortkomingen kennen. Eveneens wordt
kort een voorbeeld aangestipt waar voor de bestaande aspecttheorieën nog verbetering te halen is. In
Hoofdstuk 2 wordt op systematische wijze een concrete aanpak aangedragen om die verbetering te
verwezenlijken, namelijk het betrekken van de relatie tussen de spreker en zijn publiek. Ook wordt
het contextuele kader besproken dat noodzakelijk is om over die relatie iets zinnigs te kunnen
zeggen.
Praesensaspect wordt soms imperfectief aspect genoemd en aoristusaspect perfectief aspect. Dat is handig
bij besprekingen van tense, maar omdat in dit onderzoek de imperativus centraal staat, een vorm zonder
tense, leidt het gebruik van de begrippen praesensaspect en aoristusaspect niet tot verwarring. Omdat wij nu
eenmaal de grammatica leren vanuit tense-aspectparen, zijn die begrippen intuïtief veel duidelijker.
2
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Sicking en Stork (1996), 125.
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In Hoofdstuk 3 wordt aan de hand van enkele illustratieve voorbeelden uit Demosthenes' politieke
redevoeringen aangetoond wat het effect van deze nieuwe aanpak in concrete situaties is. In
Hoofdstuk 4 wordt een bijzonder soort imperativi besproken, de zogenaamde rechtbankimperativi,
waarbij de in dit onderzoek voorgestelde aanpak volledig tot zijn recht komt. Aan de hand van een
toepassing wordt duidelijk waar met de aanpak uit dit onderzoek winst behaald kan worden.
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Hoofdstuk 1: Vier verschillende benaderingen van aspect
Wie met enige autoriteit iets wil beweren over het aspectgebruik van het Griekse werkwoord,
begeeft zich al gauw op glad ijs. Er zijn vele theorieën in omloop, alle met een eigen invalshoek en
bij voorkeur met een terminologie die op subtiele wijze afwijkt van de terminologie in overige
aspecttheorieën, waardoor overeenkomsten en verschillen, die vaak zeer subtiel zijn, niet altijd even
duidelijk zijn. Geen van deze theorieën is met inbegrip van subtiliteiten universeel geaccepteerd.
Wie zich aan een analyse van aspectgebruik in de imperativus wil wagen, loopt tegen een extra
moeilijkheid aan, namelijk dat de theorieën vaak opgesteld zijn op basis van observaties met
betrekking tot de indicativus, die verreweg het vaakst voorkomt. Niet altijd is een dergelijke theorie
echter op een zinnige manier toepasbaar op imperativi.
In dit hoofdstuk worden vier aspecttheorieën besproken die een verklaring van aspectgebruik
proberen te geven voor alle vormen van het Griekse werkwoord4, en in het bijzonder een verklaring
voor het verschil tussen praesensaspect en aoristusaspect. Dit zijn achtereenvolgens de leidende
theorieën van Ruijgh, Bary en Sicking en een ongepubliceerde theorie van Slenders. Tot slot komt
kort een lastig probleem aan bod waar al deze theorieën nog moeite mee hebben. Dit dient twee
doelen: het verduidelijkt het verschil tussen de vier theorieën en introduceert tegelijkertijd een van
de centrale problemen in dit onderzoek.
i) Aspecttheorie van Ruijgh: inceptief gebruik door vergelijking met een moment donné
Ruijgh5 zoekt de kernwaarde van aspect in een temporele relatie tussen het moment waarop of de
tijd waarin de beschreven handeling plaatsvindt en een referentietijd, het zogenaamde moment
donné. Dit moment donné kan (1) samenvallen met het moment waarop de zin geuit wordt (het
moment présent), maar ook (2) het beginmoment zijn van een andere handeling in het verleden die
in de context genoemd wordt, of (3) slechts een moment zijn dat al aanwezig is in de gedachten van
de spreker.6 Ruijgh is bij het definiëren van het begrip moment donné erg spaarzaam met
voorbeelden en gaat niet veel dieper op de zaak in, waardoor het lastig te achterhalen is hoe het
volgens hem bepaald zou moeten worden en hoe de onderverdeling in de drie categorieën werkt.
Vooropgesteld dat we het moment donné begrijpen, is de aspecttheorie van Ruijgh niet ingewikkeld
meer. Praesensaspect drukt uit dat de handeling van het werkwoord op het moment donné nog
gaande is, terwijl aoristusaspect erop wijst dat de handeling op het moment donné al afgelopen is.7
In feite is Ruijghs theorie dus ook te beschrijven met het contrast voltooid versus onvoltooid.
Onlosmakelijk met zijn theorie verbonden constateert Ruijgh vaak een inceptief gebruik van het
werkwoord, wat wil zeggen dat het werkwoord informatie geeft over het begin van een handeling.
Omdat Ruijgh zijn voorbeelden niet systematisch uitwerkt, maar steeds alleen op de bijzonderheden
wijst, is het lastig om bovenstaande theorie in de praktijk onmiddellijk aan het werk te zien. Het
volgende voorbeeld beoogt het theoretische verhaal te verduidelijken.

Dit hoofdstuk heeft tot doel een overzicht te verschaffen van de verschillende theorieën over aspectgebruik
binnen het hele Griekse werkwoord. Theorieën die zich beperken tot bepaalde vormen, zoals Amigues'
theorie over rechtbankimperativi (zie Hoofdstuk 4, i)), worden voorlopig buiten beschouwing gelaten.
4
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Ruijgh (1985); Ruijgh (1991).
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Ruijgh (1985), 10-11; Ruijgh (1991), 199.
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Ruijgh (1985), 9.
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ἡµέρη τε ἐγίνετο καὶ ἅµα τῷ ἡλίῳ ἀνιόντι σεισµὸς ἐγένετο ἔν τε τῇ γῇ καὶ τῇ θαλάσσῃ. ἔδοξε
δέ σφι εὔξασθαι τοῖσι θεοῖσι καὶ ἐπικαλέσασθαι τοὺς Αἰακίδας συµµάχους. (Hdt. 8.64.1-2)
Het werd dag en tegelijk met het opkomen van de zon vond een aardbeving plaats, zowel op
het land als op de zee. En zij besloten te bidden tot de goden en de Aiakiden, hun
bondgenoten, te hulp te roepen.
Ruijgh analyseert deze passage als volgt.8 Het praesensaspect van ἐγίνετο (herhaald in ἀνιόντι),
geeft aan dat de aardbeving begonnen is ná het begin maar vóór het einde van het opkomen van de
zon. Het aoristusaspect van ἐγένετο daarentegen geeft aan dat het besluiten om te bidden en om
hulp in te roepen pas na het einde van de aardbeving plaatsvindt.
Uit deze analyse kunnen we proberen te reconstrueren wat Ruijgh als moment donné ziet. Het
dagworden (ἐγίνετο) wordt met een praesensaspect gepresenteerd en is daarom gaande op het
moment donné. Een logische keuze lijkt "de tijd waarin het hele verhaal zich afspeelt" en dit valt
overduidelijk in de derde categorie: een moment dat al aanwezig is in de gedachten van de spreker.
Maar Ruijghs analyse suggereert dat we "de zonsopkomst" als moment donné moeten nemen. Bij
het plaatsvinden van de aardbeving (ἐγένετο) hebben we te maken met een aoristusaspect, dat
aangeeft dat de handeling vóór het moment donné is afgelopen. Blijkbaar moeten we hier dus een
moment na de aardbeving als moment donné zien en hier suggereert Ruijghs analyse dat dat "het
moment van besluiten" is.9
Uit de moeite die het kost om met Ruijghs theorie zijn eigen analyse van het bovenstaande
voorbeeld te kunnen verklaren, blijkt al wel dat er wat haken en ogen aanzitten. Niet iedereen is het
dan ook met deze theorie eens. Bary verwerpt Ruijghs aspecttheorie zelfs helemaal (hoewel haar
eigen theorie er in sommige opzichten sterk op lijkt), omdat bij Ruijghs aspecttheorie geen
uniforme tensetheorie kan worden geconstrueerd.10
Ook bij werkwoordsvormen zonder tense, zoals de imperativus, speelt bij Ruijgh het begrip moment
donné een rol. Een imperativus met praesensaspect geeft aan dat de spreker verwacht op een
moment in de toekomst te kunnen constateren dat de bevolen handeling begonnen of voortgezet is;
een imperativus met aoristusaspect geeft aan dat de spreker verwacht op een moment in de
toekomst te kunnen constateren dat de bevolen handeling uitgevoerd is.11

8

Ruijgh (1985), 14.

9

Aan de hand van Ruijghs definitie van moment donné zou je verwachten dat het steeds om het begin van de
handeling gaat: "het begin van de zonsopkomst" en "het begin van het besluiten". Alleen dan immers is het
een moment donné van de tweede categorie: het beginmoment van een handeling in het verleden. Dit is ook
precies wat gesuggereerd wordt door de règle générale die Ruijgh onmiddellijk na dit voorbeeld geeft
(Ruijgh (1985), 14-15). Maar de aanname dat "het begin van de zonsopkomst" als moment donné zou kunnen
fungeren is gek genoeg in tegenspraak met Ruijghs analyse: volgens Ruijghs eigen theorie zou de aardbeving
dan namelijk bij het begin van de zonsopkomst al gaande moeten zijn, terwijl Ruijgh in zijn analyse beweert
dat de aardbeving pas ná het begin van de zonsopkomst begint.
Een ander heikel punt is dat het moment donné pas na het bijbehorende werkwoord genoemd wordt. De
overige aspecttheorieën in dit hoofdstuk waarin aspectkeuze afhankelijk is van context kennen deze
beperking niet en zijn steeds alleen afhankelijk van voor het werkwoord gegeven informatie.
10

Bary (2009), 159-164.

11

Ruijgh (1991), 202; Ruijgh (1985), 27.

)7

ii) Aspecttheorie van Bary: topic time en eventuality time
De kernwaarde van aspect wordt ook door Bary12 in een temporele relatie gezocht, maar op een net
iets andere manier dan in de theorie van Ruijgh. Ook hier gaat het om de temporele relatie tussen
het moment waarop of de tijd waarin de beschreven handeling plaatsvindt (eventuality time) en een
referentietijd. De referentietijd heet bij Bary topic time en is niet hetzelfde als Ruijghs moment
donné.13 Er wordt een duidelijk algoritme gegeven om deze topic time te bepalen: als het
hoofdwerkwoord van de voorgaande zin praesensaspect heeft, is de topic time dezelfde als de topic
time van de voorgaande zin; als het hoofdwerkwoord van de voorgaande zin aoristusaspect heeft, is
de topic time een tijd die onmiddellijk op de eventuality time van de voorgaande zin volgt.14
Ook in de verklaring van de aspectvormen, en dan vooral in de verklaring van aoristusaspect,
verschilt de theorie van Bary van die van Ruijgh. Haar theorie is als volgt: praesensaspect geeft aan
dat de topic time bevat is in de eventuality time, terwijl aoristusaspect aangeeft dat de eventuality
time bevat is in of gelijk is aan de topic time. De volgende twee voorbeelden illustreren hoe dit in
zijn werk gaat.15
Κῦρος δὲ οὔπω ἧκεν, ἀλλ' ἔτι προσήλαυνε.
Kyros was nog niet gekomen, maar nog steeds reed [Klearchos] voort.

(X. An. 1.5.12)

τὸ µευ νάκος ἐχθὲς ἔκλεψεν.
[Lakon] heeft mijn vacht gisteren gestolen.

(Theoc. Id. 5.2)

In het eerste voorbeeld is de topic time de tijd waarin Klearchos door het leger van Menon heen
rijdt. Met προσήλαυνε wordt een voortzetting van datzelfde rijden weergegeven: met andere
woorden, de eventuality time bevat de gehele topic time en loopt bovendien langer door. De topic
time is dus in de eventuality time bevat en dit is geheel in lijn met het gebruik van praesensaspect.
In het tweede voorbeeld is ἐχθὲς "gisteren" de topic time. Met ἔκλεψεν wordt een handeling
weergegeven die de vorige dag plaatsvond, maar uiteraard niet de hele dag in beslag nam. In dit
geval is dus de eventuality time bevat in de topic time en is het gebruik van aoristusaspect logisch.
De aspecttheorie van Bary is voornamelijk tot stand gekomen door het bestuderen van vormen van
de indicativus, die zowel tense als aspect kennen.16 In principe zou dat geen probleem moeten zijn
bij het verklaren van aspectgebruik van de imperativus. Toch is dat met deze theorie niet
gemakkelijk, omdat niet geheel duidelijk is wat de topic time zou moeten zijn.17 Ook Bary zelf
12

Bary (2009).

Een belangrijk verschil is dat Bary's topic time altijd voor het bijbehorende werkwoord al is
geïntroduceerd, terwijl het moment donné bij Ruijgh vaak pas later geïntroduceerd wordt. Zie ook noot 9.
13

Bary (2009), 140. Merk op dat uit dit algoritme inderdaad volgt dat de topic time altijd geïntroduceerd is
op het moment dat het bijbehorende werkwoord in de zin opduikt, behalve wellicht bij de allereerste zin in
een verhaal.
14

15

Deze voorbeelden worden ook besproken in Bary (2009), 82-84.

Een groot voordeel daarvan is dat haar theorie uitstekend in staat is om het gebruik van de zogenaamde
tragische aoristus te verklaren, terwijl andere theorieën daar vaak niet overtuigend toe in staat zijn, zie Bary
(2009), 121-132.
16

17

In dit geval is het feit dat Bary's topic time altijd voor het bijbehorende werkwoord al is geïntroduceerd
juist een nadeel, terwijl Ruijgh het voordeel heeft dat hij het moment donné altijd later nog kan preciseren en
dus ook een onbepaald moment in de toekomst tot moment donné kan verheffen. Daardoor komt Ruijgh wel
met een gedetailleerde theorie voor de imperativus, terwijl Bary zich daar liever niet aan waagt.
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houdt nog een slag om de arm en geeft het testen van haar aspecttheorie op de imperativus als
suggestie voor vervolgonderzoek.18
iii) Aspecttheorie van Sicking: focus en topic
De aspecttheorie van Sicking19 verschilt op fundamentele wijze van de theorieën van Ruijgh en van
Bary, doordat de kernwaarde van aspect niet gezocht wordt in temporele relaties, maar in
informatiestructuur. Kort samengevat komt de theorie op het volgende neer: aoristusaspect duidt op
een focusfunctie van het werkwoord, terwijl praesensaspect op een topicfunctie duidt. Focus houdt
in dat nieuwe informatie verstrekt wordt, terwijl het bij topic om reeds bekende informatie gaat. Het
volgende voorbeeld, dat Sicking zelf ook gebruikt, dient om het onderscheid te illustreren.20
ὣς ἄρα φωνήσας δῶκε ξίφος ἀργυρόηλον
σὺν κολεῷ τε φέρων καὶ ἐϋτµήτῳ τελαµῶνι·
Αἴας δὲ ζωστῆρα δίδου φοίνικι φαεινόν.

(Il. 7.303-305)

Nadat [Hektor] zo gesproken had, gaf hij een zilverknoppig zwaard
met een schede en ook met een goedgesneden koppel;
en Ajax gaf een gordel die straalde van het purper.
In bovenstaande passage komen twee vormen van het werkwoord δίδωµι voor, eerst met
aoristusaspect (δῶκε), vervolgens met praesensaspect (δίδου). In de voorafgaande passage is Hektor
aan het woord, die Ajax voorstelt om voor die dag hun vete bij te leggen en in vriendschap uiteen te
gaan. Na ὣς ἄρα φωνήσας "Nadat [Hektor] zo gesproken had" is duidelijk dat Hektor het
onderwerp blijft, maar dat zijn handeling niet langer "spreken" zal zijn, zodat de toehoorder zich
afvraagt: "Wat deed Hektor?". Het antwoord volgt direct: δῶκε ξίφος "hij gaf een zilverknoppig
zwaard". De handeling "geven" is hier nieuwe informatie en dus vervult δῶκε een focusfunctie.
Volgens Sicking is dit ook de reden voor het aoristusaspect. Vervolgens komen enkele bepalingen
die Hectors gift beschrijven, waarna de reactie van Ajax volgt. Na Αἴας δὲ "en Ajax" verwacht de
toehoorder inmiddels dat er een geschenk teruggegeven zal worden21 en hier vraagt de toehoorder
zich juist af: "Wat gaf Ajax?". Het antwoord volgt weer direct: ζωστῆρα δίδου "hij gaf een gordel
die straalde van het purper.". Het "geven" is hier geen nieuwe informatie meer en dus vervult δίδου
nu een topicfunctie. Sicking ziet precies dit gegeven weer als reden voor het praesensaspect.
De belangrijkste reden voor Sicking om op zoek te gaan naar een niet-temporele verklaring voor
aspect zijn enkele probleemgevallen waar de temporele theorieën geen overtuigende verklaring
voor lijken te kunnen bieden. Het bovenstaande fragment is daar een direct voorbeeld van. Er is
tweemaal sprake van de handeling "geven" in dezelfde temporele situatie; toch wordt eenmaal
aoristusaspect en eenmaal praesensaspect gebruikt. Een nog duidelijker probleemgeval haalt

"It remains to be seen whether the analysis also holds for the imperative, for example, a mood that is
notably puzzling with respect to aspect choice." (Bary (2009), 175.)
18

19

Sicking (1991); Sicking (1996).

20

Sicking (1991), 27-29.

21

De verwachting dat er een geschenk teruggegeven zal worden, dringt zich niet alleen op basis van Hektors
gift op, maar ook op basis van diens voorstel om cadeaus uit te wisselen: δῶρα δ’ ἄγ’ ἀλλήλοισι περικλυτὰ
δώοµεν ἄµφω "En vooruit, laten wij beiden prachtige geschenken aan elkander geven ..." (Il. 7.299).
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Sicking uit Herodotos, waar in een passage één en dezelfde handeling, door dezelfde persoon
uitgevoerd, tweemaal wordt aangeduid: eerst met aoristusaspect, daarna met praesensaspect.22
Bij bestudering van de imperativus is het gemakkelijker om de theorie van Sicking toe te passen dan
een van de temporele theorieën, juist omdat informatieoverdracht bij imperativi belangrijk is.
Sicking besteedt zelf dan ook veel aandacht aan de imperativus en ziet vooral hier meerwaarde in
zijn theorie.23
Toch is ook de theorie van Sicking niet vrij van kritiek gebleven. Bary bijvoorbeeld erkent
weliswaar dat Sicking een goed punt heeft wanneer hij duidt op probleemgevallen die een
temporele interpretatie van aspect in de weg staan, maar wijst de theorie van Sicking toch af. Haar
voornaamste redenen daarvoor zijn: (1) dat de temporele relaties die zij observeert door Sickings
theorie niet worden verklaard; (2) dat Sickings theorie niet kan verklaren waarom aoristusaspect
niet in de tegenwoordige tijd gebruikt wordt; en niet op de laatste plaats (3) het bestaan van
tegenvoorbeelden, waar Sickings theorie evident niet klopt en aoristusaspect gebruikt wordt voor
een werkwoord met topicfunctie.24
iv) Aspecttheorie van Slenders: nadruk op een bezig-zijn
Volgens de voorgaande theorieën is aspectgebruik in hoge mate afhankelijk van de context, hetzij
omdat er een moment donné uit bepaald moet worden (Ruijgh), hetzij omdat er een topic time uit
afgeleid moet worden (Bary), hetzij omdat de informatiewaarde van een mededeling geheel
afhankelijk is van de kennis van de toehoorder (Sicking). De aspecttheorie van Slenders25 kent deze
beperking niet.
Deze theorie heeft als uitgangspunt dat iedere handeling, hoe kort ook, een bepaalde tijdsduur heeft.
Een handeling kan echter op meerdere manieren gepresenteerd worden: met of zonder nadruk op dit
inherente duratieve karakter. Volgens Slenders is aoristusaspect neutraal: dat wil zeggen, de
handeling wordt punctueel gepresenteerd, zonder enige nadruk op een tijdsduur. Praesensaspect
daarentegen legt nadruk op een bezig-zijn.
In tegenstelling tot Sicking is Slenders wel in staat het ontbreken van vormen met aoristusaspect in
de tegenwoordige tijd te verklaren. Handelingen die in het heden plaatsvinden zijn immers bezig en
kunnen dus nooit los van hun duratieve karakter worden bezien, ook al is hun duur slechts heel kort.
Handelingen in het verleden of in de toekomst kunnen op twee manieren bekeken worden: door
vanuit het heden achteruit of vooruit te kijken en te constateren dat een handeling plaatsvond of zal
plaatsvinden, in welk geval de nuance van het duratieve karakter verdwijnt en aoristusaspect
toepasselijk is, of door als het ware op de tijdlijn te verhuizen naar een moment in het verleden of in

Hdt. 8.136. Zie Sicking (1991), 27-29 en voor een uitleg hoe voorstanders van temporele theorieën hebben
geprobeerd zich uit dit probleemgeval te draaien ook Bary (2009), 164-165.
22

23

Sicking (1991), 154-170.

24

Bary (2009), 164-170.

25

Deze theorie is nog niet gepubliceerd, maar wordt hier toch besproken. Niet alleen is deze theorie anders
dan de voorgaande, vooral ook blijken enkele problemen die bij andere aspecttheorieën optreden hier niet
van toepassing te zijn en blijkt de theorie toch verrassend compatibel te zijn met observaties uit andere
theorieën. De aspecttheorie van Slenders biedt daardoor een niet te verwaarlozen invalshoek.
Ik dank dr. W.L.G.M. Slenders, werkzaam aan de Radboud Universiteit Nijmegen, voor zijn enthousiaste
uitleg van deze aspecttheorie, die ik naar beste vermogen heb proberen weer te geven.
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de toekomst en daar als in het heden de handeling te benoemen, met een duratief karakter dus,
waarvoor praesensaspect gebruikt wordt.
Verrassend genoeg blijkt hierdoor de theorie van Bary erg compatibel te zijn met Slenders' theorie.
Als de topic time in de eventuality time bevat is (Bary's criterium voor praesensaspect), wordt de
handeling als het ware bekeken vanuit een moment waarop die handeling gaande is en is nadruk op
een bezig-zijn de logische manier om die handeling te presenteren. Als daarentegen de eventuality
time bevat is in of gelijk is aan de topic time (Bary's criterium voor aoristusaspect), wordt de
handeling als het ware van verder weg in de tijd bekeken en is de duur veel minder relevant: een
neutrale presentatie zonder nadruk op een bezig-zijn ligt dan voor de hand. Maar in tegenstelling tot
Bary heeft Slenders absoluut geen problemen met vormen zonder tense, zoals de imperativus, waar
temporele verklaringen voor aspectgebruik niet meer zinvol zijn.
Temporele relaties zoals geobserveerd door Ruijgh en Bary volgen bij Slenders niet onmiddellijk uit
het aspectgebruik, maar worden er ook niet noodzakelijkerwijs onmogelijk door. Vaak liggen ze
door de context zelfs nogal voor de hand, zoals in het voorbeeld met de aardbeving bij Ruijgh.
Slenders' theorie zegt niets specifieks over deze relaties, maar nadruk op een bezig-zijn bij ἡµέρη τε
ἐγίνετο "Het werd dag" biedt wel de juiste achtergrond voor een beperking tot de zonsopkomst. Dat
σεισµὸς ἐγένετο "een aardbeving vond plaats" zonder die nadruk gepresenteerd wordt, suggereert
volgens Slenders' theorie dat het plaatsvinden van de aardbeving belangrijker is dan de duur
daarvan: het plaatsvinden van de aardbeving wordt gepresenteerd als oorzaak van het besluiten om
te bidden en hulp in te roepen. Over wanneer precies dat besluit genomen wordt, zegt Slenders'
theorie niets; zowel tijdens als na de aardbeving zou kunnen, maar voor het verhaal maakt dat
bijzonder weinig uit.
v) Een lastig probleem
Geen van bovenstaande aspecttheorieën is perfect: veel Griekse werkwoordsvormen zijn
overtuigend verklaarbaar door één of meerdere van bovenstaande theorieën, maar zelfs met vier
aspecttheorieën zijn er nog gevallen die niet goed te verklaren zijn. Het volgende voorbeeld stelt
ons voorlopig voor een raadsel, welke theorie we ook hanteren.
De situatie is de volgende: we bevinden ons in de rechtbank in het Athene van de vierde eeuw
v.Chr. en er wordt een redevoering uitgesproken. Er is een medewerker van de rechtbank aanwezig
aan wie bevolen wordt, ter ondersteuning van de argumentatie, getuigenissen voor te lezen. Binnen
twee capita gebeurt dit met één werkwoord, maar met twee verschillende aspecten:
λαβὲ τὰς ἄλλας καὶ ἀναγίγνωσκε. Μαρτυρίαι
Neem de andere [getuigenissen] en lees ze voor. Getuigenissen

(Dem. 28.11)

λάβ’ ἑτέραν καὶ ἀνάγνωθι. Μαρτυρία
Neem een andere [getuigenis] en lees deze voor. Getuigenis

(Dem. 28.12)

Volgens Ruijghs theorie verwacht de spreker in het eerste geval (praesensaspect) op een moment in
de toekomst te kunnen constateren dat de medewerker begonnen is met het voorlezen van
getuigenissen, terwijl hij in het tweede geval (aoristusaspect) verwacht op een moment in de
toekomst te kunnen constateren dat de getuigenis voorgelezen is. Een dergelijke verklaring is
mogelijk, maar komt niet erg overtuigend over: er is namelijk geen zichtbare reden waarom de
verwachting anders zou moeten zijn. De enige logische reden zou kunnen zijn dat na het tweede
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geval het voorlezen van getuigenissen afgesloten wordt, maar dat is niet het geval: het betreft hier
bevel drie en bevel vier om te lezen in een reeks van zeven snel op elkaar volgende bevelen.
Ook met Bary's theorie is voor deze gevallen geen overtuigende verklaring te geven. De eventuality
time is de tijd waarin één of meerdere getuigenissen voorgelezen worden, maar wat de topic time
zou moeten zijn is niet duidelijk. Als we de nabije toekomst als topic time nemen, zou in het eerste
geval de nabije toekomst bevat zijn in de tijd van het voorlezen en in het tweede geval de tijd van
het voorlezen bevat zijn in de nabije toekomst. Alleen het verschil tussen een of meerdere
getuigenissen zou een dergelijk verschil kunnen verklaren, maar dat kan hier toch niet de oplossing
zijn: in het eerste bevel van de reeks wordt namelijk ἀνάγνωθ’ gebruikt als bevel om meerdere
getuigenissen voor te lezen.26
Een onderscheid in focus- en topicfunctie, waarin Sicking de verklaring zou zoeken, ligt in dit geval
helemaal niet voor de hand. De gebeurtenissen zijn precies hetzelfde en dus moeten topic en focus
in beide gevallen ook hetzelfde zijn. Dit zou anders kunnen zijn bij het eerste bevel van de reeks,
maar zoals gezegd: deze twee gevallen komen uit het midden van de reeks.
Eenzelfde probleem als bij Ruijghs theorie doet zich voor als we proberen Slenders' theorie toe te
passen. In het eerste geval spoort nadruk op een bezig-zijn aan om meteen te lezen, terwijl die
nadruk in het tweede geval niet aanwezig is. Ook hier is de verklaring theoretisch mogelijk, maar is
er geen enkele reden waarom het bevel tot lezen op een andere manier gegeven zou moeten worden.
Het lijkt logisch om te veronderstellen dat het voorlezen van meerdere getuigenissen in plaats van
één getuigenis nadruk op een bezig-zijn rechtvaardigt, maar zoals gezegd: ook ἀνάγνωθι wordt
gebruikt als het om meerdere getuigenissen gaat, zodat dit niet de achterliggende gedachte kan zijn.
Met de bestaande theorieën moeten we het antwoord op dit voorlopig raadselachtige probleem dus
nog schuldig blijven. In Hoofdstuk 4 komen dergelijke gevallen, de zogenaamde
rechtbankimperativi, uitgebreider aan de orde en wordt tevens een oplossing aangedragen voor dit
opmerkelijke fenomeen.

26

Dem. 28.10.
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Hoofdstuk 2: Aspect in context
In Hoofdstuk 1 zijn vier aspecttheorieën de revue gepasseerd die alle een andere invalshoek bieden,
voor aspect in het algemeen alsook voor de verklaring van aspectgebruik in de imperativus. Alle
theorieën zijn op hun eigen manier nuttig, maar niet altijd vrij van tegenvoorbeelden of goed
hanteerbaar. Bij de verschillende theorieën spelen verscheidene parameters een rol, die te maken
hebben met temporele relaties, nieuwswaarde van de mededeling en presentatie van de mededeling.
Bij iedere theorie wordt aan elk van die parameters een ander gewicht toegekend, van belangrijk tot
onbelangrijk, en een andere rol, van oorzaak tot bijzaak.
Het schuiven met deze parameters leidt tot nieuwe theorieën met subtiele verschillen ten opzichte
van hun voorgangers. Veel inzichten die daardoor verkregen worden kunnen zeer waardevol zijn,
ook als ze toch niet precies de kernwaarde van aspect blijken te omvatten, juist omdat duidelijk
wordt waar de kernwaarde van aspect niet gezocht moet worden en omdat duidelijk wordt dat
bepaalde parameters blijkbaar elders een rol moeten spelen, in een tensetheorie bijvoorbeeld.27 Toch
onbreekt tot op heden een breed gedragen, algemeen aanvaarde aspecttheorie, zodat we niet moeten
uitsluiten dat wellicht een parameter moet worden toegevoegd.
De in de bestaande theorieën gebruikte parameters zijn in ieder geval de volgende:28
• Het kunnen positioneren van gebeurtenissen in de tijd, en dan voornamelijk een relatieve
positionering van gebeurtenissen ten opzichte van andere gebeurtenissen.
• Het kunnen aanduiden of een handeling in de context met of zonder duur bezien moet worden.
• Het kunnen aanduiden dat een handeling meermaals plaatsvindt (herhaling).
• Het kunnen aanduiden of een handeling wel of niet voltooid is (of zal zijn op een gegeven
moment in de toekomst).
• Het kunnen introduceren van nieuwe informatie (focus) of teruggrijpen op bekende informatie
(topic).
• Het kunnen aanduiden van het begin van een handeling (inceptief gebruik) of het einde van een
handeling (resultatief gebruik).
• Het kunnen benadrukken van het resultaat van een handeling of van de doorwerking daarvan
(perfectumaspect).
Wat opvalt in de bovenstaande lijst is dat de punten alle alleen informatieoverdracht betreffen. Wat
de rol van de spreker in aspectkeuze is en dus in het bepalen van hoe bovenstaande punten in zijn
boodschap doorwerken, wordt nauwelijks behandeld.29 Wat in de theorieën onbelicht blijft is het
besef dat in een communicatieve situatie niet alleen een spreker aanwezig is, maar ook een publiek
27

Wetenschappers vervallen vaak in de reflex om in andermans theorieën op tekortkomingen te wijzen, zodat
hun eigen theorieën sterker naar voren komen. Bary bijvoorbeeld vergelijkt haar eigen theorie met de
theorieën van Ruijgh en Sicking om te concluderen dat die van haar beter is. Ze zegt dan ook: "Nevertheless,
I will show that my account is preferable over Ruijgh's." en "I will show that although Sicking is right in
pointing out these problems, the theory he proposes cannot be upheld." (Bary (2009), 157) om uiteindelijk te
constateren: "I have argued that the account of aspect developed in the present work is preferable over both."
(Bary (2009), 170). Een dergelijke competitieve houding is misschien wel goed tijdens het voeren van het
onderzoek, maar uiteindelijk is het belangrijk dat duidelijk gemaakt wordt, voor zover mogelijk, wat aan de
verworpen theorieën wel klopt en als het niet thuishoort in een aspecttheorie, waar het dan wel thuishoort.
28

Zie Appendix A voor een overzicht welke parameters in welke theorieën het belangrijkst zijn.

29

In de theorieën van Bary en Sicking lijkt de spreker maar weinig invloed te hebben: topic time, eventuality
time, focus en topic zijn immers contextafhankelijk en liggen dus vaak vast. In de theorieën van Ruijgh en
Slenders lijkt de spreker meer invloed te hebben: hij kan het moment donné soms zelf bepalen door het
bijvoorbeeld op een onbepaald moment in de toekomst te plaatsen en hij kan in veel gevallen zelf kiezen of
hij een bezig-zijn wel of niet wil benadrukken.
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en dat er een wisselwerking is tussen uitingen van de spreker en reacties van het publiek. Zeker een
imperativus, waarmee wordt aangespoord tot een handeling, beoogt een reactie van het publiek op
te roepen. Kortom: er is een relatie tussen de spreker en zijn publiek en met dat gegeven is
voorlopig nog weinig gedaan.
Is dit een missende parameter? Deze vraag staat in de rest van dit onderzoek centraal. Met
voorbeelden van imperativi bij Demosthenes zal in Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4 aannemelijk
worden gemaakt dat aspectgebruik en de beoogde reactie van het publiek dichter bij elkaar staan
dan op grond van de eerder bestudeerde aspecttheorieën in de verwachting ligt.
Om te kunnen bepalen wat het effect van aspect is als we in het bijzonder de relatie tussen de
spreker en zijn publiek in ons oordeel meenemen, is het belangrijk eerst te bepalen wat die relatie
precies is. Daartoe wordt in dit hoofdstuk eerst het concept communicatieve situatie in het algemeen
besproken, gevolgd door een bespreking van de twee specifieke communicatieve situaties die voor
Demosthenes' redevoeringen van belang zijn: die van de politieke rede en die van de gerechtelijke
rede.
i) Communicatieve situatie
Het is verleidelijk, zeker bij het bestuderen van een grammaticaal verschijnsel, om de tekst
waarmee je werkt puur als geschreven tekst te zien en om te hopen dat het minutieus lezen ervan
voldoende is om tot een goede interpretatie, en een goede verklaring van het verschijnsel, te komen.
"Spreker" en "toehoorder" worden in eerste instantie gereduceerd tot "zender" en "ontvanger" en
wie zij zijn en wat hun onderlinge relatie is wordt er pas weer bijgehaald wanneer overdreven
beleefd of onbeleefd taalgebruik opduikt. Op deze manier zijn de eerder besproken aspecttheorieën
tot stand gekomen en de gedachte dat aspect te maken heeft met de inhoud van de boodschap en
met de aard van de door het werkwoord beschreven handeling is dus ook niet vreemd.
Deze aanpak vereenvoudigt weliswaar het onderzoek, maar brengt ook een restrictie met zich mee.
Iedere taaluiting vindt immers plaats in een communicatieve situatie, waar een of meerdere sprekers
en een of meerdere toehoorders bij betrokken zijn. Met een tekst is daarom onlosmakelijk een
communicatieve situatie verbonden.30 Het buiten beschouwing laten van de oorspronkelijk beoogde
communicatieve situatie, die met de tekst verbonden werd toen hij werd opgesteld, is daardoor niet
veel anders dan het aannemen van een standaardsituatie: de communicatieve situatie die wij,
moderne lezers, standaard toekennen aan een onbekende tekst als we die beginnen te lezen.
Bij onderzoek naar grammaticale verschijnselen van moderne talen valt voor een dergelijke aanpak
nog wel iets te zeggen. Bij teksten uit de Oudheid daarentegen ligt de zaak iets gevoeliger. In het
Athene van de vierde eeuw v.Chr., met een zeer lage geletterdheid van de bevolking, was het
helemaal niet gebruikelijk om onbekende teksten te lezen. Een filosofische dialoog vond
daadwerkelijk plaats als dialoog, een polemiek werd niet op papier gevoerd en Homeros' epen
werden niet thuis gelezen, maar publiekelijk opgevoerd. De communicatieve situatie behorende bij
het lezen van een onbekende tekst was maar voor heel weinig Grieken vertrouwd en de
oorspronkelijk beoogde communicatieve situatie zal vaak overduidelijk geweest zijn. Niet alleen is
30

Aan een bepaalde tekst hoeft zeker niet altijd dezelfde communicatieve situatie te worden verbonden, zoals
uit het vervolg zal blijken, maar zonder een communicatieve situatie in acht te nemen kunnen we niet
spreken van een tekst. Op soortgelijke wijze bestaat een tekst alleen bij gratie van een drager, zoals papier,
een computerbeeldscherm, een beslagen ruit of zelfs de stem of de gedachte, zo u wilt. Een tekst kan in
theorie meerdere dragers hebben (het is zeer goed mogelijk dat u deze tekst op papier leest, maar ook dat u
hem van een beeldscherm leest); op het moment van lezen echter heeft de tekst steeds precies één drager. Op
dezelfde wijze wordt voor een tekst op het moment van analyse steeds precies één communicatieve situatie
in acht genomen (tenzij de analyse niet zuiver is), al dan niet onbewust. Zie ook noot 1.
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het daardoor niet verwonderlijk indien communicatieve situatie een grotere rol speelt in de structuur
van het Oudgrieks dan in moderne talen, ook is het zeer goed mogelijk dat het buiten spel zetten
van het concept communicatieve situatie door in alle gevallen een standaardsituatie aan te nemen
die de Grieken niet of nauwelijks kenden niet alleen een vertekend, maar zelfs een fundamenteel
onjuist beeld geeft.31
Bij onderzoek naar aspectgebruik in de imperativus en de beperking daarin tot uitingen van
Demosthenes zijn er twee communicatieve situaties die onderscheiden moeten worden: de
communicatieve situatie van de politieke rede en die van de gerechtelijke rede. De communicatieve
situatie van de politieke rede is relevant voor Hoofdstuk 3, die van de gerechtelijke rede (met name
in een publieke zaak) voor Hoofdstuk 4.
ii) Politieke rede
Demosthenes hield zijn politieke redes in de Atheense ἐκκλησία, de volksvergadering. Deze
volksvergadering werd in ieder geval veertig keer per jaar, en vaker als er crisissituaties waren,
gehouden op de Pnyx, een heuvel in het centrum van Athene dichtbij de Akropolis en de Agora. Er
is enige discussie onder oudhistorici en archeologen of we in de tijd van Demosthenes moeten
spreken van Pnyx II of Pnyx III, wat vooral een verschil met zich meebrengt in de potentiële grootte
van het publiek: maximaal 6.500 respectievelijk 13.800 mensen. De indeling van Pnyx II en III was
in ieder geval hetzelfde, waarbij Pnyx III groter en iets monumentaler was.32 Het publiek zat in een
halve cirkel op de grond of op houten banken, weliswaar beschut tegen de noordenwind, maar met
het gezicht naar de zon gericht. De spreker stond op een verhoging in het midden van de halve
cirkel. De locatie was van drie kanten afgesloten en alleen toegankelijk van de achterkant.33
Het publiek van de volksvergadering werd gevormd door (mannelijke) Atheense burgers. In de tijd
van Demosthenes leefden er ongeveer 30.000 burgers in Attika, die gerechtigd waren aanwezig te
zijn. Voor zo veel mensen was er uiteraard geen ruimte op de Pnyx, maar 6.000 lijkt het sleutelgetal
te zijn. Uit drie verschillende wetten weten we namelijk dat 6.000 mensen aanwezig moesten zijn
om een stemming in de volksvergadering geldig te verklaren.34 Als we ons bedenken dat slechts een
derde van de Atheners gemakkelijk de volksvergadering bij kon wonen, een derde er twee keer een
afstand van zes tot twaalf mijl voor af moest leggen en er zelfs Atheense burgers op vijfentwintig
Dat in het bijzonder bij het bestuderen van imperativi het in ogenschouw nemen van een communicatieve
situatie geen vreemde manoeuvre is, blijkt ook uit de methodologie in een onderzoek van Risselada naar
directieven, uitingen die aansporen tot handelen (waaronder dus imperativi), in het Latijn. Criteria als
eenmalig vs. herhaald en onmiddellijk uit te voeren vs. later uit te voeren worden als minder belangrijk
gezien. Wel zeer belangrijk zijn de inhoud van de mededeling in relatie tot de belangen van spreker en
aangesprokene en in hoeverre de aangesprokene zou kunnen weigeren een opdracht uit te voeren. Details van
de communicatieve situatie (zoals de relatieve status van spreker en aangesprokene, aan- of afwezigheid van
sancties en of de communicatieve situatie institutioneel is of niet) worden door Risselada achterwege gelaten,
omdat die voornamelijk nuttig zijn bij de bestudering van één specifiek soort directief en dat niet is wat zij in
haar onderzoek doet. In dit onderzoek gebeurt dat echter wel, alleen de imperativus wordt immers besproken,
zodat hier wel details van de communicatieve situatie worden behandeld. Zie Risselada (1993), 46-47.
31

32

Hansen (1987), 12, 17, zie ook noot 96 op p. 141 aldaar voor een overzicht van de discussie.
Hansen legt zelf de grens tussen Pnyx II en III in 345/340 v.Chr. (op p. 17 denkt hij er anders over dan op
p. 12), wat zou betekenen dat de in Hoofdstuk 3 bestudeerde redevoeringen op Pnyx II gehouden zijn. Voor
de manier waarop Demosthenes met zijn publiek moest omgaan is het verschil tussen Pnyx II en Pnyx III
nauwelijks van invloed.
33

Zie Appendix B voor een schematische weergave van Pnyx II en Pnyx III.

34

Hansen (1987), 15.
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mijl afstand woonden, een dagmars, lijkt dat aantal behoorlijk groot.35 De populariteit van de
volksvergadering kan dan ook mede verklaard worden door het concept assembly pay: een burger
die de volksvergadering bijwoonde, werd daarvoor financieel gecompenseerd. Dit geldbedrag zou
voldoende zijn geweest om de misgelopen inkomsten van de halve dag waarop niet gewerkt werd te
compenseren. Geld was dus geen drempel, eerder zelfs een stimulans om de volksvergadering bij te
wonen. Arme burgers werden zo ook niet verhinderd om te komen.36 Zo werd een zitting van de
volksvergadering al snel een gezellig dagje met vrienden in de zon, zonder werk en toch zonder
verlies van inkomsten. Daarbij hoort uiteraard ook een picknick en Aristophanes leert ons ook dat
Atheners brood en wijn meenamen naar de volksvergadering.37
Het publiek van een politieke rede was dus enorm en alleen al het zich verstaanbaar maken moet
een grote opgave geweest zijn voor de redenaar. Bovendien betrof het een zeer gemêleerd publiek
met burgers uit alle lagen van de bevolking. Een politieke rede moest dus zo in elkaar zitten dat er
geen misverstanden konden bestaan over de boodschap of over tussentijdse gevolgtrekkingen.
iii) Gerechtelijke rede
Retorica beperkte zich in Athene niet tot de politiek, maar speelde ook een zeer voorname rol in
rechtszaken. We kunnen twee soorten rechtszaken onderscheiden: private zaken, naar aanleiding
van een misdaad tegen een individu, en publieke zaken, naar aanleiding van een misdaad tegen de
staat. Het grootste verschil in het verloop van beide soorten zaken was het aantal leden van de jury
en de beschikbare tijd voor de rechtszaak: beide waren groter bij publieke zaken.
De jurering in het Atheense rechtssysteem werd uitgevoerd door (mannelijke) Atheense burgers die
ouder waren dan dertig jaar. Hoeveel juryleden nodig waren, verschilde per zaak. Bij private zaken
bestond de jury over het algemeen uit 201 leden of uit 401 leden, ervan afhankelijk of de inzet van
de zaak meer of minder dan 1.000 drachmen bedroeg. Bij publieke zaken bestond de jury meestal
uit 501 of 1.001 leden.38 Iedere δικαστής ("rechter" of "jurylid"39 ) kreeg een vergoeding van een
halve drachme per dag, terwijl het loon van een gewone arbeider in de vierde eeuw v.Chr. gestegen
was naar anderhalve drachme per dag. In tegenstelling tot het regelmatig bijwonen van de
volksvergadering kon lang niet iedere Athener het zich nog veroorloven vele dagen te "verkwisten"
in de rechtbank, zodat de jury ten tijde van Demosthenes werd gevormd door relatief veel ouderen
en mensen met voldoende inkomen.40 Naast de jury konden voorbijgangers de rechtszaak
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Hansen (1987), 9.

Er zijn historici die denken dat de assembly pay slechts voldoende was om misgelopen inkomsten deels te
vergoeden. Als we echter aannemen dat de volksvergadering niet meer dan een halve dag in beslag nam,
komen we aan volledige compensatie voor een gewone arbeider. Zie Hansen (1987), 32-34.
36

37 Ar.
38

Eccl. 306-308.

Carey (1997), 7.

Carey heeft een sterke voorkeur voor de vertaling "rechter", omdat iedere δικαστής zelf moest oordelen en
zelf de wetten moest interpreteren. Bovendien nam de jury geen collectieve besluiten en was een jury dus
niet meer dan een verzameling δικασταί (Carey (1997), 6). Zelf vind ik van de andere kant dat "rechter" ten
onrechte professionaliteit suggereert en dat "jurylid" juist goed benadrukt dat het om één persoon gaat van
velen, die op een evenredige manier bijdragen aan het oordeel. Voor beide vertalingen valt dus wat te zeggen
en zolang maar duidelijk is dat met "rechter" of "jurylid" niet hetzelfde wordt bedoeld als met dezelfde
termen in de moderne rechtspraak, lijkt me de keuze irrelevant. Beschrijvend (in dit hoofdstuk) gebruik ik
"jurylid", maar als aanspreekvorm (in Hoofdstuk 4) vertaal ik ἄνδρες δικασταί liever met "heren rechters".
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Carey (1997), 6.
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waarschijnlijk ook volgen. Zij konden uiteraard niet stemmen, maar wel konden zij bij opschudding
bijdragen aan het rumoer.41
Een aanklacht naar aanleiding van een misdaad tegen een individu, met als gevolg een private zaak,
kon slechts ingediend worden door de benadeelde zelf. Een aanklacht naar aanleiding van een
misdaad tegen de staat daarentegen, met als gevolg een publieke zaak, kon in principe door iedereen
worden ingediend. Dat was echter niet zonder risico: als de aanklager de zaak voortijdig afbrak of
minder dan 20% van de stemmen kreeg, was hij de Atheense staat een boete van 1.000 drachmen
verschuldigd, wat voor een gewone arbeider gelijkstond aan bijna twee jaarlonen. Tel daarbij dat
mensen met schulden het burgerschap werd ontnomen en dat een publieke zaak een grote
intimiderende aangelegenheid was met veel juryleden en veel spreektijd en het is niet verwonderlijk
dat de praktijk uitwijst dat aanklagers in publieke zaken vaak bekende, vermogende Atheners waren
en niet zelden politieke vijanden van de aangeklaagden.42 Omdat van een publieke zaak veel afhing,
was het van het allergrootste belang een goede redevoering te houden en daarom werden vaak
logografen ingeschakeld: professionele speechwriters. Ook Demosthenes heeft die rol vaak vervuld.
Het inschakelen van een logograaf was toegestaan, maar de aanklager dan wel aangeklaagde werd
wel geacht zelf de redevoering uit te spreken.43
Het verloop van de procedure was als volgt.44 Achtereenvolgens werden twee redevoeringen
gehouden: eerst een door de aanklager, daarna een door de aangeklaagde. Deze redevoeringen
kenden een tijdslimiet, die bepaald werd aan de hand van de soort zaak, zodat op één dag een viertal
private zaken of één publieke zaak behandeld kon worden. De tijd werd bijgehouden door een
κλεψύδρα, een waterklok, in feite slechts een emmer met een gaatje waar het water langzaam uitliep
en een plug om het gaatje te kunnen dichten en dus de tijd stil te kunnen zetten. Voor de bediening
van de waterklok was een aparte bediende aanwezig. Tijdens de redevoeringen konden zowel
wetten worden voorgelezen als getuigen worden opgeroepen. Daartoe waren nog twee bedienden
aanwezig: een griffier en een heraut.45 Na de redevoeringen, in bepaalde zaken aangevuld met twee
korte pleidooien waarin zowel aanklager als aangeklaagde een specifieke straf voorstelden, hield de
jury geen beraad, maar werd er onmiddellijk gestemd. Ieder jurylid stemde naar eigen goeddunken
met behulp van een penning.
Het publiek van een gerechtelijke rede was dus aanzienlijk kleiner dan het publiek van een politieke
rede, maar bestond toch nog altijd uit veel mensen die van tijd tot tijd rumoerig konden worden.
Cruciaal is dat onmiddellijk na de redevoeringen gestemd werd en dat juryleden individueel
stemden. Het was voor de spreker dus van groot belang zoveel mogelijk individuen over te halen
om zijn kant te kiezen. Feitelijke bewijzen en zuivere argumentatie speelden daarbij slechts een
ondergeschikte rol, presentatie en retorische trucs daarentegen een grote rol.
41

Carey (1997), 12.
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Carey (1997), 8-12.
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Carey (1997), 19.
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Carey (1997), 13-17.
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Waterklokbediener, griffier en heraut waren drie verschillende personen. (Amigues (1977), 223.)
Een "griffier" in het Athene van de vierde eeuw v.Chr. had uiteraard niet precies dezelfde taken en
bevoegdheden als een griffier in de huidige rechtspraak. Tijdens een redevoering waren die taken in ieder
geval het opzoeken en voorlezen van wetten en getuigenissen. Sinds ± 380 v.Chr. werden getuigenissen van
tevoren opgeschreven en letterlijk voorgelezen door de griffier. De getuige werd er slechts bijgehaald om te
bevestigen dat de voorgelezen getuigenis klopte en stak zelf dus geen verhaal af. (Carey (1997), 10.)
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Hoofdstuk 3: Imperativi in Demosthenes' politieke redes
Aan de hand van de in Hoofdstuk 2 geschetste contextuele kaders van de politieke en de
gerechtelijke rede is het mogelijk gedetailleerd te kijken naar de relatie tussen de spreker en zijn
publiek in specifieke gevallen. Voor dit onderzoek zijn alle imperativi (en prohibitivi) bekeken in
Dem. 1 - 4: de eerste Philippische redevoering en de drie Olynthische redevoeringen.46 Dit heeft een
lijst opgeleverd van in totaal 39 gevallen, waarvan omwille van de ruimte slechts een zevental
gevallen uitgebreid besproken zal worden.47
Analyses van Demosthenes' Philippica (waar zowel de Philippische als de Olynthische
redevoeringen mee bedoeld worden) concentreren zich met name op de grote lijnen van het verhaal
en op de inhoudelijke verschillen tussen de redes onderling.48 De commentaren die er zijn bieden
voornamelijk vertaalhulp, maar weinig houvast voor wetenschappelijk onderzoek. Omdat in de
literatuur nergens gedetailleerd genoeg ingegaan wordt op het effect van de imperativi in deze
redes, is de bespreking van de gevallen in dit hoofdstuk alleen op de tekst zelf gebaseerd.
Het onderwerp dat centraal staat in deze vier redevoeringen is de dreiging van Philippos II van
Macedonië, die zich tot doel gesteld heeft Griekenland te overheersen. In de eerste Philippische
redevoering (351 v.Chr.) waarschuwt Demosthenes de Atheners voor deze dreiging en brengt hij
met klem de opvatting te berde dat de Atheners niet kunnen verwachten dat anderen dit probleem
oplossen, maar bereid moeten zijn zelf tegen Philippos op te staan.49 In de drie Olynthische
redevoeringen (349/348 v.Chr.) staat het bieden van hulp aan de stad Olynthos in de strijd tegen
Philippos centraal. De Olynthiërs hadden Athene om hulp gevraagd en Demosthenes wendt alle
middelen aan om de Atheners te overtuigen dit verzoek in te willigen.50 In al deze redevoeringen is
Demosthenes zelf de spreker en bestaat zijn publiek uit de Atheners in de volksvergadering op de
Pnyx. Het behoeft geen uitleg dat overtuiging van het publiek van het allergrootste belang is: de
consequenties als de Atheners niets zouden doen, zouden enorm zijn.
Na bestudering van de 39 gevallen is mijn observatie dat aspectgebruik en de beoogde reactie van
het publiek een sterke correlatie vertonen; als praesensaspect gebruikt wordt, wordt een
aandachtigere reactie van het publiek nagestreefd dan bij het gebruik van aoristusaspect. Met name
Slenders' theorie is compatibel met deze observatie: door nadruk te leggen op een bezig-zijn in een
gebod of verbod maakt de spreker immers zijn verwachting kenbaar dat het bevel aandachtige
navolging krijgt. Een dergelijk gebruik van imperativi geeft Demosthenes een onopvallend wapen
voor subtiele sturing: hij bepaalt er namelijk mee wanneer het publiek passief mag luisteren en
wanneer het actief zelf verbanden moet leggen. Zo wordt de Atheners de suggestie geboden dat
bepaalde ideeën van henzelf zijn en dat ze niet alleen andermans ideeën moeten opvolgen.
Om mijn bewering dat aspectgebruik en de beoogde reactie van het publiek een sterke correlatie
vertonen te onderbouwen, worden zeven gevallen gedetailleerd besproken. Deze gevallen staan los
van elkaar; ze komen dan ook niet op volgorde van nummering aan bod. Eerst wordt een geval met
Demosthenes' redevoeringen zijn niet op chronologische wijze genummerd: Dem. 4 is de eerste
Philippische redevoering, Dem. 1 - 3 zijn respectievelijk de eerste, tweede en derde Olynthische redevoering.
46

Zie Appendix C voor een genummerde lijst van alle 39 gevallen. De nummering uit Appendix C wordt ook
in dit hoofdstuk aangehouden.
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Zie bijvoorbeeld MacDowell (2009), 210-218, 229-239.

49

MacDowell (2009), 210-213.

50

MacDowell (2009), 229, 238.
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praesensaspect besproken, waar tevens uit blijkt dat het gebruik daarvan niet per se de enige manier
hoeft te zijn om aandacht van het publiek te trekken, maar dat het heel goed deel uit kan maken van
een constructie die datzelfde doel nastreeft. Daarna worden eerst vier gevallen met aoristusaspect
besproken, om weer af te sluiten met twee gevallen met praesensaspect.51
Geval 23 (Dem. 3.10) - Praesensaspect (extra aandacht gewenst)
Ἀλλ’ ὅτι µὲν δὴ δεῖ βοηθεῖν, εἴποι τις ἄν, πάντες ἐγνώκαµεν, καὶ βοηθήσοµεν· τὸ δ’ ὅπως,
τοῦτο λέγε.
Maar nu het dus nodig is te helpen, zou iemand kunnen zeggen: "Wij zien het allen in en wij
zullen helpen; maar hoe? Vertel ons dat."
In het voorafgaande is door Demosthenes beargumenteerd dat hulp gezonden moet worden naar
Olynthos. Nu gaat hij een stap verder en legt hij uit hoe die hulp er volgens hem uit zou moeten
zien. Als inleiding daarop gebruikt Demosthenes een geraffineerde constructie: hij spreekt namelijk
als een denkbeeldige Athener uit het publiek en beveelt zichzelf om op dat punt in te gaan.
We kunnen in dit geval dus twee spreker-publieksituaties onderscheiden: die van de denkbeeldige
Athener tegenover Demosthenes en die van Demosthenes tegenover de volksvergadering. Vanuit
het perspectief van de denkbeeldige Athener is de beoogde reactie van de aangesprokene duidelijk:
Demosthenes wordt geacht uitgebreid uit te weiden over hoe de hulp aan Olynthos eruit zou moeten
zien. Dat is dan ook precies wat in het vervolg gebeurt. Vanuit het perspectief van Demosthenes is
het doel van deze constructie tweeledig: ten eerste moet de volksvergadering haar aandacht bij het
verhaal houden, en ten tweede zou het prettig zijn als de Atheners het gevoel krijgen dat
Demosthenes' advies niet uit de lucht komt vallen, maar dat ze daar zelf om gevraagd hebben.52
Geval 22 (Dem. 3.6) - Aoristusaspect (geen extra aandacht gewenst)
Τί δὴ χρησόµεθ’, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τούτῳ; Εἰ γὰρ µὴ βοηθήσετε παντὶ σθένει κατὰ τὸ
δυνατὸν, θεάσασθ’ ὃν τρόπον ὑµεῖς ἐστρατηγηκότες πάντ’ ἔσεσθ’ ὑπὲρ Φιλίππου.
Hoe zullen wij [deze gelegenheid] dan gebruiken, o Atheense mannen? Want als jullie niet
zullen helpen met alle macht naar wat mogelijk is, zie dan in dat als jullie alles op die
manier geleid zullen hebben, jullie Philippos ten dienst zullen zijn.
In het voorafgaande heeft Demosthenes de volksvergadering aan gebeurtenissen uit het verleden
herinnerd: hulp aan de stad Heraion Teichos is toen niet meer gezonden, terwijl dat een beslissende
zet had kunnen zijn in de strijd tegen Philippos. Nu is er een andere gelegenheid om hulp te zenden
en niet weer dezelfde fout te maken. Demosthenes begint hier aan zijn argumentatie waarom deze
keer wel hulp aan de stad Olynthos gezonden moet worden. Daarbij poneert hij een interessante
stelling: geen hulp zenden, of halve hulp, speelt Philippos in de kaart. De beargumentering van deze
stelling volgt pas hierna, in capita 7 en 8. In caput 9 concludeert Demosthenes: ὅτι γὰρ εἰς τοῦτο
Bij verboden, die ik niet gedetailleerd zal bespreken, is praesensaspect de gebruikelijke vorm als de
verboden handeling al gaande is of naar alle waarschijnlijkheid onmiddellijk zou kunnen optreden. Een
aandachtige reactie van het publiek is dan ook nodig: dat moet immers actief ervoor zorgen dat het met de
verboden handeling ophoudt. Bij algemene verboden daarentegen, handelingen waar niet onmiddellijk mee
opgehouden moet worden, wordt aoristusaspect gebruikt.
Imperativi van de derde persoon, die ik eveneens niet gedetailleerd zal bespreken, kunnen op dezelfde wijze
verklaard worden als rechtbankimperativi; deze komen pas in Hoofdstuk 4 aan bod, zie noot 68.
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Het is in deze kwestie de vraag hoe groot de invloed van de geraffineerde constructie is en hoe groot de
invloed van het praesensaspect is bij het oproepen van een aandachtige reactie. Het praesensaspect van λέγε
sluit daar in ieder geval wel goed bij aan. Zie voor het betekenisverschil tussen λέγε en εἰπέ Hoofdstuk 4, ii).
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περιστήσεται τὰ πράγµατα, ἐὰν τὰ παρόντα προώµεθα, σχεδὸν ἴσµεν ἅπαντες δήπου. "Want dat de
zaken er zo voor zullen staan, als wij de aanwezige gelegenheid laten schieten, dat weten wij bijna
allen zeker.".
Het doel van de imperativus θεάσασθ’ is in dit geval dan ook slechts het introduceren van de
stelling, het lichtelijk veranderen van het onderwerp. De beoogde reactie van het publiek is een
soort ontzetting, maar er wordt niet aangestuurd op een volmondig "ja" of "nee", noch is het de
bedoeling dat de volksvergadering zelf gaat nadenken over de stelling. De argumentatie volgt
immers nog, wat niet nodig zou zijn als de Atheners direct de juistheid van Demosthenes' stelling in
zouden kunnen zien. Het gebruik van aoristusaspect beoogt te voorkomen dat de volksvergadering
direct vraagtekens plaatst bij de juistheid van Demosthenes' bewering.
Gevallen 35, 36, 39 (Dem. 3.23, 3.25, 3.29) - Aoristusaspect (geen extra aandacht gewenst)
Καίτοι σκέψασθ’, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἅ τις ἂν κεφάλαι’ εἰπεῖν ἔχοι τῶν τ’ ἐπὶ τῶν προγόνων
ἔργων καὶ τῶν ἐφ’ ὑµῶν. // Ἐπὶ µὲν δὴ τῶν Ἑλληνικῶν ἦσαν τοιοῦτοι· ἐν δὲ τοῖς κατὰ τὴν
πόλιν αὐτὴν θεάσασθ’ ὁποῖοι, ἔν τε τοῖς κοινοῖς κἀν τοῖς ἰδίοις. // Ἀποβλέψατε δὴ πρὸς τοὺς
ταῦτα πολιτευοµένους, ...
Bekijk ook eens, o Atheense mannen, wat men de hoofdzaken zou kunnen noemen van de
aangelegenheden van zowel jullie voorvaderen als van jullie zelf. // Aangaande zaken van de
Grieken waren zij dus zodanig; maar beschouw hoedanig zij waren in zaken van de stad
zelf, zowel in gemeenschappelijke als in privézaken. // Wend jullie blik dan naar degenen
die deze zaken besturen, ...
In deze passage worden drie imperativi gebruikt, die duidelijk een structurerende functie hebben in
het betoog. Vanaf caput 18 praat Demosthenes al over het verschil tussen redenaars nu (die de
mensen honing om de mond smeren) en redenaars vroeger (die zeiden wat gezegd moest worden,
ook als dat vervelend was om te horen). In caput 23 doet Demosthenes met behulp van de
imperativus σκέψασθ’ alsof hij een ander onderwerp aansnijdt, namelijk de vaderlandse
geschiedenis. Stiekem blijkt het echter om een voortzetting van het vorige onderwerp te gaan en
maakt Demosthenes het punt dat vroeger, toen de redenaars deden wat ze moesten doen, de
buitenlandse politiek op orde was. In caput 25 wisselt hij weer van onderwerp met behulp van een
imperativus: na θεάσασθ’ volgt een stukje over de binnenlandse politiek van vroeger. In caput 27
komt het punt waar het Demosthenes om gaat: hoe het er nu voor staat in de politiek. Dit leidt hij in
door samen te vatten hoe het vroeger was en retorisch te vragen hoe het nu is (τότε µὲν ... νυνὶ δὲ),
zonder imperativus dus. Daarna volgt de boodschap dat het er in de buitenlandse politiek slecht
voorstaat en op de denkbeeldige vraag uit het publiek of het er in de binnenlandse politiek niet beter
voorstaat, adviseert Demosthenes het publiek met de imperativus ἀποβλέψατε om eens goed te
kijken naar de mensen die daarin actief zijn en op te merken hoe ze zich verrijkt hebben.53
Het doel van deze drie imperativi is vergelijkbaar met het het doel bij geval 22: structurering, het
lichtelijk veranderen van het onderwerp. Op alle nieuw aangesneden punten gaat Demosthenes
direct na de imperativus in, zodat de volksvergadering niet geacht wordt zelf diep na te denken,
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In caput 27 komt ook nog de vorm ὁρᾶτ' voor (die zowel imperativus als indicativus zou kunnen zijn); dit
is geval 37 en wordt hierna behandeld. In caput 28 komt de imperativus van de derde persoon φρασάτω voor,
welke echter geen structurerende werking in het geheel heeft. (Zo je al van een structurerende werking zou
willen spreken, zou het gaan om het aanduiden van een mogelijke "afslag" van de geplande route van het
argument, die echter niet genomen wordt.) Zie noot 68 voor een bespreking van φρασάτω, geval 38.
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maar van de toehoorders slechts wordt verlangd dat ze ervoor openstaan om argumenten over een
nieuw punt aan te horen en in zich op te nemen.54
Geval 37 (Dem. 3.27) - Praesensaspect (extra aandacht gewenst)
... ἀλλ’ ὅσης ἅπαντες ὁρᾶτ’ ἐρηµίας ἐπειληµµένοι, ... ἀπεστερήµεθα µὲν χώρας οἰκείας,
πλείω δ’ ἢ χίλια καὶ πεντακόσια τάλαντ’ ἄνηλώκαµεν εἰς οὐδὲν δέον, οὓς δ’ ἐν τῷ πολέµῳ
συµµάχους ἐκτησάµεθα, εἰρήνης οὔσης ἀπολωλέκασιν οὗτοι, ἐχθρόν δ’ ἐφ’ ἡµᾶς αὐτοὺς
τηλικοῦτον ἠσκήκαµεν.
... maar jullie zien allen / zie, jullie allen, nu wij een zo grote eenzaamheid hebben
gekregen, ... zijn wij beroofd van aan ons behorend land, hebben wij meer dan 1.500
talenten verkwist, wat nergens voor nodig was, en die bondgenoten die we in de oorlog
verworven hadden, terwijl het vrede was hebben die figuren (i.e. de redenaars van nu) hen
doen verdwijnen, en wij hebben tegen onszelf een zo grote vijand getraind.
In deze passage bevinden we ons in het gedeelte van het bovenstaande betoog waarin Demosthenes
uitlegt hoe het er nu voorstaat in de (buitenlandse) politiek. De vorm ὁρᾶτ’ (die zowel indicativus
als imperativus zou kunnen zijn) benadrukt in die uitleg één specifiek punt, namelijk dat de
Atheners in de oorlogsvoering een vrij speelveld hebben in Griekenland, doordat andere steden
verzwakt of door andere activiteiten in beslag genomen zijn. Dit specifeke punt wordt vervolgens
gebruikt om aan te geven dat zelfs met zulke goede mogelijkheden zeer slechte beslissingen
genomen zijn. Als het publiek zich realiseert dat er heel goede vooruitzichten waren, komt die
constatering des te harder aan.
De functie van ὁρᾶτ’ is duidelijk: de toehoorders worden op het belangrijke punt gewezen en
aangespoord het goed in hun gedachten in te prenten voor het vervolg van het argument. Vat je
ὁρᾶτ’ als indicativus op ("jullie zien allen"), dan wordt stilzwijgend de aanname gemaakt dat het
punt al bekend is en wordt slechts tot inprenting aangespoord. Bij ὁρᾶτ’ als imperativus ("zie, jullie
allen") wordt het punt daarnaast ook geïntroduceerd. De beoogde reactie van het publiek is hier, in
tegenstelling tot de eerdere gevallen met imperativi van de aoristus, niet slechts het voorbereid zijn
op informatie over een nieuw onderwerp: er wordt juist van de Atheners verwacht dat ze actief
nadenken over het bewuste punt, inzien dat het waar is en zelf een gevolgtrekking maken, waarbij
ze uiteraard door de redenaar worden gestuurd naar één specifieke gevolgtrekking.55

Merk op dat Demosthenes in de structurering van zijn argumentatie geen kans onbenut laat om de
gedachten van zijn publiek te sturen: om te beargumenteren dat het vroeger in de politiek goed ging, maakt
hij expliciet een onderscheid tussen buitenlandse en binnenlandse politiek, zodat hij tweemaal kan zeggen
dat het goed ging. In de beschouwing over het heden merkt hij eerst alleen op dat het er slecht voorstaat in de
buitenlandse politiek, om vervolgens nog een trap na te geven en te melden dat het er ook in de binnenlandse
politiek slecht voorstaat; hij kan dus ook tweemaal benadrukken dat het nu slecht gaat. Maar in een uit
autonome stadstaten bestaand Griekenland oefenen binnenlandse en buitenlandse politiek natuurlijk invloed
op elkaar uit, zodat het de vraag is of deze tweedeling niet overdreven is en of het niet eenvoudiger werkt:
het gaat goed of slecht met de politiek. Doordat Demosthenes niet aankondigt dat hij dit onderscheid gaat
maken, maar zijn verhaal vertelt en daarin op een natuurlijke manier het onderscheid verweeft, krijgt het
publiek niet te veel tijd om deze gedachtegang te maken.
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Eenzelfde verklaring voor het gebruik van de imperativus (of mogelijk indicativus) is toepasbaar bij het
gebruik van ὁρᾶτε in de gevallen 3, 20 en 34. Steeds is de beoogde reactie van het publiek dat het nadenkt
over een specifiek punt en daar zelf een conclusie uit trekt. Ook in geval 21, waar Μέµνησθ’ "Herinner
jullie" wordt gebruikt, is dit van toepassing: het perfectumaspect benadrukt het resultaat van de handeling en
is daarmee een nog explicietere aansporing dan praesensaspect om actief met het betreffende punt bezig te
zijn.
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Geval 12 (Dem. 1.14) - Praesensaspect (extra aandacht gewenst)
Εἰ δ’ ὁ µὲν ὡς ἀεί τι µεῖζον τῶν ὑπαρχόντων δεῖ πράττειν ἐγνωκὼς ἔσται, ἡµεῖς δ’ ὡς
οὐδενὸς ἀντιληπτέον ἐρρωµένως τῶν πραγµάτων, σκοπεῖσθ’ εἰς τί ποτ’ ἐλπὶς ταῦτα
τελευτῆσαι. Πρὸς θεῶν, τίς οὕτως εὐήθης ἐστὶν ὑµῶν, ὅστις ἀγνοεῖ τὸν ἐκεῖθεν πόλεµον
δεῦρ’ ἥξοντα, ἂν ἀµελήσωµεν;
Maar als hij besloten zal hebben dat het altijd nodig is iets groters te doen dan wat er is,
maar wij dat geen enkele zaak krachtig moet worden aangepakt, bedenk dan waar ergens dat
naar verwachting eindigt. Bij de goden, is iemand van jullie zo naïef, dat hij niet begrijpt dat
de oorlog daarvandaan hierheen zal komen, als wij onachtzaam zullen zijn?
Op dit punt zijn we bijna aanbeland bij het eerste hoogtepunt van de eerste Olynthische
redevoering: dat volgt aan het eind van caput 15, waarna Demosthenes vindt dat hij wel overtuigend
genoeg beargumenteerd heeft dat er actie ondernomen moet worden en overgaat op het voorstellen
van concrete maatregelen. Aan het argument hier in caput 14 is al de nodige voorbereiding
voorafgegaan, die door Demosthenes nog even kort samengevat wordt: enerzijds is het zeer
verderfelijk voortdurend steden aan de vijand prijs te geven en anderzijds is Philippos, de vijand, zo
onstuimig dat hij nooit genoegen zal nemen met wat hij al bereikt heeft. Nu vraagt Demosthenes het
publiek om te oordelen over de gevolgen als dat zo doorgaat: Philippos op oorlogspad, terwijl de
Atheners geen zin hebben iets te doen. Dat gevolg is maar al te duidelijk: er komt oorlog naar
Athene. Dat wil niemand uiteraard.
In dit geval wordt de conclusie van het argument weliswaar specifiek benoemd, maar desondanks
wordt het publiek door de imperativus σκοπεῖσθ’ aangespoord zelf na te denken en tot een conclusie
te komen. Dit blijkt duidelijk uit het feit dat Demosthenes ter inleiding van de beoogde conclusie
zich afvraagt of iemand οὕτως εὐήθης "zo naïef" is dat hij dat niet inziet, wat suggereert dat het
publiek al nagedacht heeft en al tot de voor de hand liggende conclusie gekomen is. Door de
uitgebreide inleiding op het argument, met recapitulatie, wordt verzekerd dat het publiek
daadwerkelijk tot de juiste conclusie komt.
De voordelen van een zelfdenkend publiek dat toch naar één voor de hand liggende conclusie wordt
gedreven, zijn duidelijk. Als de volksvergadering het gevoel heeft dat ze zelf bedacht heeft dat er
iets ondernomen moet worden, dan is één doel van Demosthenes al bereikt en hoeft hij alleen zijn
concrete plannen nog erdoorheen te krijgen; als Demosthenes de conclusie op eigen autoriteit
poneert, is het absoluut nog niet duidelijk of deze belangrijke conclusie wel op een breed draagvlak
kan rekenen en of het waarschijnlijk is dat de Atheners zullen proberen iets te ondernemen. Ook het
praten over concrete maatregelen lijkt dan niet zo zinvol.
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt duidelijk een sterke correlatie tussen aspectgebruik en de
beoogde reactie van het publiek. In de gevallen 12 en 37 wordt praesensaspect gebruikt en is het
duidelijk dat van het publiek verlangd wordt dat het de informatie goed in zich opneemt om er
meteen zelf mee verder te redeneren; in geval 23 is de imperativus met praesensaspect zelfs
onderdeel van een geraffineerde constructie die op zichzelf de aandacht van het publiek al zou
moeten trekken. In de gevallen 22, 35, 36 en 39 daarentegen wordt steeds een imperativus met
aoristusaspect gebruikt om nieuwe informatie te introduceren, waar het publiek zelf echter nog niet
actief mee aan de slag hoeft omdat ze door de spreker onmiddellijk wordt toegelicht. Dit beeld
strekt zich verder uit tot vrijwel alle 39 bestudeerde gevallen.56
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Gevallen als εἰπέ µοι "zeg me eens" (Dem. 4.10, geval 4) en ἴσθ' "weet" (Dem. 4.12, geval 5) kunnen
wellicht beter beschouwd worden als versteende interjecties dan als volwaardige imperativi.
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Hoofdstuk 4: Rechtbankimperativi
In dit hoofdstuk staat een bijzonder soort imperativi centraal, namelijk imperativi die niet aan het
gehele publiek van een rede gericht zijn, maar aan een specifiek iemand. In een gerechtelijke rede is
een dergelijke imperativus meestal gericht aan een medewerker van de rechtbank, die bijvoorbeeld
bevolen wordt een getuige op te roepen, de waterklok stil te zetten of een wet voor te lezen. De
aangesprokene maakt over het algemeen dus geen deel uit van het publiek.57 Bij gebrek aan
terminologie in de literatuur voer ik voor deze imperativi de benaming "rechtbankimperativi" in.58
Uit eerder onderzoek naar rechtbankimperativi bij alle Atheense redenaars59 zijn twee dingen
gebleken: ten eerste dat er een duidelijk onderscheid is in aspectgebruik per soort bevel, zolang we
de werkwoorden van "voorlezen" buiten beschouwing laten. Zo wordt bijvoorbeeld bij oproepen
om de waterklok te stoppen altijd aoristusaspect gehanteerd, maar wordt bij geboden om een
getuige op te roepen vrijwel altijd praesensaspect gebruikt. Met de gebruikelijke aspecttheorieën
zijn deze aspectkeuzes zonder al te veel moeite verklaarbaar. Ten tweede is echter duidelijk
geworden dat de zaak bij werkwoorden van "voorlezen" veel ingewikkelder ligt. Zowel ἀνάγνωθι
als ἀναγίγνωσκε wordt regelmatig gebruikt en ook het gebruik van λέγε wordt niet geschuwd. Een
sluitende verklaring voor alle gevallen is niet gemakkelijk te geven.
Toch is ook het bestuderen van de rechtbankimperativi van "voorlezen" geen hopeloze
onderneming. Ook hier voegt het betrekken van de relatie tussen de spreker en zijn publiek een
nieuwe dimensie toe die nieuwe inzichten oplevert. Aan het einde van dit hoofdstuk wordt dit
geïllustreerd met een uitgebreid voorbeeld: een reeks rechtbankimperativi in de door Demosthenes
geschreven redevoering Tegen Timokrates. Hieraan voorafgaand is het echter noodzakelijk scherp te
hebben waar de gebruikelijke aanpak onvoldoende resultaat oplevert; daarom volgen eerst in iets
meer detail de resultaten van het eerdere onderzoek.
i) Rechtbankimperativi bij de Atheense redenaars: een overzicht
Zoals reeds beschreven in Hoofdstuk 2 waren er bij redevoeringen in de Atheense rechtbank drie
verschillende rechtbankmedewerkers op wie de spreker tijdens zijn betoog een beroep kon doen:
een griffier, een heraut en een waterklokbediener. De waterklokbediener wordt altijd op dezelfde
manier aangesproken, met aoristusaspect: ἐπίλαβε τὸ ὕδωρ "stop het water" (11 keer). De heraut
daarentegen wordt op een enkel geval na altijd aangesproken met praesensaspect: κάλει "roep (de
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Graag roep ik in herinnering dat met "publiek" bedoeld wordt: de personen tot wie de spreker zijn betoog
richt. In een gerechtelijke rede is dat dus de jury. Een medewerker van de rechtbank krijgt het betoog
wellicht wel mee, maar behoort niet tot de jury en dus niet tot het publiek.
Er valt over te discussiëren of imperativi die gericht zijn aan een specifiek iemand in het publiek of aan
een specifiek gedeelte van het publiek (zoals bijvoorbeeld imperativi van de derde persoon) ook tot deze
categorie gerekend moeten worden. In dit stuk doe ik dat zelf niet en reken ik tot de rechtbankimperativi dan
ook alleen de tot een rechtbankmedewerker gerichte imperativi in gerechtelijke redes. Wel zou ik willen
benadrukken dat de verklaring voor aspectgebruik in de imperativi van deze twijfelcategorie sterke
gelijkenissen lijkt te vertonen met het aspectgebruik in de rechtbankimperativi in engere zin, zoals ik in dit
hoofdstuk zal betogen, en sluit ik niet uit dat het voor toekomstig onderzoek handig zou kunnen zijn om te
spreken over rechtbankimperativi in ruimere zin (dus ook buiten de rechtbank). Zie ook noot 68.
Merk ook op dat wegens de aard van de bevelen het vrijwel altijd om geboden gaat en zelden over verboden;
bij rechtbankimperativi in engere zin komen verboden in het geheel niet voor.
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Met name Amigues (1977). Daar worden de rechtbankimperativi omschrijvend les ordres de l'orateur au
greffier genoemd; het betreft dus rechtbankimperativi in engere zin (zie vorige noot). Het aspectgebruik van
imperativi van "voorlezen" wordt vaker los van de overige rechtbankimperativi behandeld, zie bijvoorbeeld
Ruijgh (1985), 30-36 en Sicking (1991), 157-160 met i.h.b. noot 9 aldaar.
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getuige)" (108 keer), ἐκκλήτευε "roep (de getuige) onder dagvaarding op" (1 keer); de enige
afwijkende vorm is κάλεσον "roep (de getuige)" (1 keer).
Verreweg het vaakst wordt een beroep gedaan op de griffier. Uitgezonderd de werkwoorden van
"voorlezen" vinden we met aoristusaspect λαβέ "pak (de wet)" (159 keer), δός µοι "geef mij" (2
keer), δεῖξον "toon" (1 keer), ἐπίσχες "houd op [met lezen]" (9 keer) en κατάθες/κατάθου "leg neer"
(2 keer). Met praesensaspect vinden we slechts φέρε "breng" (7 keer), ὅρα δὴ καὶ σκόπει "kijk dan
en zoek" (1 keer), ἔα "laat achterwege" (3 keer) en ἔχ' αὐτοῦ "houd het daarbij" (1 keer).60
Amigues merkt terecht op dat een oppervlakkige interpretatie - praesensaspect wordt gebruikt in het
geval van duur of herhaling, aoristusaspect bij punctueel gepresenteerde of eenmalige handelingen voor de verklaring van rechtbankimperativi niet voldoet en dat een subtieler criterium dan de positie
in de tijd van de betreffende handelingen ten grondslag moet liggen aan het onderscheid tussen
beide aspecten.61 Zelf stelt ze als verklaring een onderscheid voor tussen neutrale bevelen
(aoristusaspect; volonté + action) en bevelen waarbij speciaal nadruk wordt gelegd op de uitvoering
van de bevolen handeling (praesensaspect; volonté + ACTION, waarbij het gaat om een perspective
qui s'ouvre sur l'action).62
In een poging te verklaren wanneer er "een perspectief op de actie wordt geopend" en wanneer niet,
wordt opgemerkt dat bij het gebruik van aoristusaspect vaak slechts één handeling wordt aangeduid,
terwijl een imperativus met praesensaspect vaak betrekking heeft op een groter proces waar de
betreffende handeling slechts een deel van is. In de formule "roep (κάλει) de getuige" heeft κάλει
betrekking op het hele proces: niet alleen op het roepen, maar ook op het daadwerkelijk verschijnen
van de getuige. Er wordt "een perspectief op de actie geopend" en de aandacht van het publiek
wordt naar de handeling, naar het proces, toegetrokken. In de formule "pak (λαβέ) de wet en lees
hem voor" daarentegen, waarbij het proces omschreven zou kunnen worden als "pakken en
voorlezen", heeft λαβέ slechts betrekking op het pakken zelf. Deze vorm draagt slechts de wil van
de spreker aan de griffier over om een handeling uit te voeren, zonder de aandacht van het publiek
op die handeling te richten.63
Bovenstaande theorie lijkt bij de bovenstaande imperativi vrij aardig te werken, maar de zaak is
gecompliceerder zodra er ook imperativi van "voorlezen" bij betrokken worden.
ii) Rechtbankimperativi van "voorlezen"
De meeste rechtbankimperativi zijn werkwoorden van "voorlezen": bij de Atheense redenaars vindt
Amigues 138 keer ἀνάγνωθι, 48 keer ἀναγίγνωσκε en 231 keer λέγε (waarvan respectievelijk 67, 20
en 204 gevallen bij Demosthenes).64 Een complicerende factor is dat εἰπέ slechts "spreek" betekent
60 Amigues

(1977), 227-228.

61 Amigues

(1977), 224-225.
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Amigues (1977), 228.

63 Amigues

(1977), 228-230.
Bij werkwoorden die aansporen om iets niet te doen, zoals "houd op (ἐπίσχες) met lezen" = "lees niet verder"
en ἔχ' αὐτοῦ "houd het daarbij" = "ga er niet op door" wordt bij praesenaspect "een perspectief geopend" op
de verwijdering van het onderwerp, waardoor ruimte is voor persoonlijke overwegingen van de juryleden en
voor argumentatie van de spreker. Aoristusaspect duidt op een puur zakelijke mededeling aan de griffier.
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Amigues (1977), 231.
Vergelijkbare aantallen zijn te vinden in Miller (1892), 405. Omdat Miller zich niet alleen beperkt tot
rechtbankimperativi, zijn de aantallen in de meeste gevallen iets hoger; des te opvallender is het dus dat
Miller slechts 134 gevallen van ἀνάγνωθι vindt. Zowel Amigues als Miller geven helaas alleen aantallen en
geen lijst van voorkomens, zodat het slechts gissen blijft waar dergelijke verschillen vandaan komen.

)24

en niet "lees", zodat λέγε geen tegenhanger met aoristusaspect heeft. Niet alleen dient zich dus de
vraag aan wat het verschil in aspectgebruik is, maar ook de vraag wat het verschil is tussen het
gebruik van ἀνάγνωθι/ἀναγίγνωσκε enerzijds en λέγε anderzijds. Op basis van etymologie beweert
Amigues dat ἀνάγνωθι/ἀναγίγνωσκε lezing als middel van kennisvergaring aanduidt, terwijl λέγε de
fysieke activiteit van mondelinge communicatie aanduidt.65 Qua betekenis is λέγε dus de zwakste
vorm.
Op het gebruik van λέγε is Amigues' theorie nog wel toepasbaar: als je het "spreken" van εἰπέ ziet
als handeling, zou je kunnen beargumenteren dat λέγε altijd een proces aanduidt, waar het spreken
deel van uitmaakt.
Het grote probleem bij het verklaren van rechtbankimperativi van "voorlezen" is in Hoofdstuk 1 al
kort behandeld: zowel ἀνάγνωθι als ἀναγίγνωσκε als λέγε worden als laatste woord gebruikt
voordat de griffier geacht wordt te lezen, in zeer vergelijkbare situaties.66 De theorieën van Ruijgh,
Bary, Sicking en Slenders lopen vast op dit punt en de theorie van Amigues ook: het is onduidelijk
waarom in het ene geval wel en in het andere geval niet "een perspectief op de actie zou moeten
worden geopend".
Om dit probleem op te lossen stel ik de volgende theorie voor. Uitgangspunt is de observatie dat de
aangesprokene - griffier, heraut of waterklokbediener - zijn taak altijd uitvoert, onafhankelijk van
het aspect van de imperativus die hem daartoe aanspoort. Het publiek daarentegen vertoont wel
twee verschillende reacties, zoals Amigues terecht opmerkt: bij praesensaspect wordt de aandacht
van het publiek naar de handeling toegetrokken, terwijl dat bij aoristusaspect niet gebeurt. Mijn
hypothese is nu dat bij de keuze voor een bepaald aspect de beoogde reactie van het publiek en niet
de beoogde reactie van de aangesprokene leidend is.67
Met deze theorie is het verklaren van zeer vergelijkbare situaties met verschillend aspectgebruik
geen probleem: blijkbaar is het voorlezen van de ene wet/getuigenis, waartoe met praesensaspect
wordt aangespoord, belangrijker dan het voorlezen van de andere, waartoe met aoristusaspect wordt
aangespoord. Dat dit in de praktijk blijkt te kloppen, wordt verderop in dit hoofdstuk
gedemonstreerd aan de hand van een aantal voorbeelden. Ook het aspect van rechtbankimperativi
die niets met "voorlezen" te maken hebben, kan met deze theorie goed worden verklaard: het
stoppen van het water en het pakken van een wet zijn voor het publiek oninteressante handelingen
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Amigues (1977), 232.
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Zie Hoofdstuk 1, v) en tevens de voorbeelden verderop in dit hoofdstuk.

67

Op grond van de in Hoofdstuk 3 besproken voorbeelden is de verwachting eerder dat met praesensaspect
de rechtbankmedewerker aangespoord wordt om zijn taak met bijzondere aandacht uit te voeren. Dit gaat
evenwel prima samen met de hier geopperde theorie: het bevlogen voorlezen van een wet of getuigenis trekt
immers vanzelf de aandacht van het publiek. Bij rechtbankimperativi bestaat het proces feitelijk uit twee
stappen: het aspectgebruik is afhankelijk van de beoogde reactie van de aangesprokene (de
rechtbankmedewerker), welke op zijn beurt weer afhankelijk is van de beoogde reactie van het publiek.
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en worden dus met aoristusaspect opgedragen, terwijl bijvoorbeeld het opkomen van een getuige
wel zeer interessant is en dus ingeleid wordt met praesensaspect.68
Tot slot: er zijn uiteraard veel meer manieren voor sturing van het publiek dan het gebruik van een
bepaald aspect in een bevel aan een rechtbankmedewerker. Als de spreker wil dat het publiek oplet,
kan hij daar gewoon om vragen. Het betreft hier dus meer subtiele sturing en mogelijk zelfs een
kunstje dat het publiek niet geacht wordt door te hebben.
iii) Een toepassing: rechtbankimperativi van "voorlezen" in Demosthenes' Tegen Timokrates
Om de subtiliteiten van rechtbankimperativi te onderzoeken is Demosthenes' redevoering Tegen
Timokrates (Dem. 24) uitermate geschikt. Niet alleen vinden we in deze rede alle drie de imperativi
ἀνάγνωθι, ἀναγίγνωσκε en λέγε meermaals terug, maar bovenal treden ze in één lang
aaneensluitend betoog op, waarin twaalf wetten en een verordening aangewend worden ter
argumentatie. Doordat een aantal factoren constant is, waaronder auteur, spreker, publiek, griffier en
onderwerp, is hier bij uitstek de invloed van de imperativus zelf goed analyseerbaar.69
De redevoering Tegen Timokrates (353/352 v.Chr.) kent een voorgeschiedenis, beginnend bij de
rede Tegen Androtion (355/354 v.Chr.) waarin Androtion door een zekere Diodoros beschuldigd
werd van het invoeren van een illegale wet. Het lijkt waarschijnlijk dat Androtion werd
vrijgesproken, want kort na de zaak werd hij met twee andere mannen als ambassadeur per schip op
reis gestuurd naar Klein-Azië. Tijdens die reis roofden de ambassadeurs bij de aanval op een
Egyptisch schip een buit ter waarde van 9,5 talenten, die volgens Atheense regelgeving aan de
staatskas had moeten worden afgedragen, wat echter niet gebeurde. Na een periode van onzekerheid
over waar het geld gebleven was en enkele rechtszaken waren de drie mannen plotseling, inclusief
boete voor het verduisteren van het geld, meer dan 24 talenten schuldig aan de staatskas. Een
dergelijke som gelds hadden zij niet direct bij de hand en dus lag voor hen gevangenschap in het
verschiet. Timokrates, een vriend van Androtion, voerde daarom op slinkse wijze een wet in die
mensen met schulden uitstel van betaling (en dus ook van gevangenschap) toestond mits zij
borgstellers aandroegen. Deze slimmigheid viel niet in de smaak bij Diodoros. In de redevoering
Tegen Timokrates klaagde hij Timokrates dan ook aan voor het invoeren van een ongeschikte wet,
net als in de eerdere zaak met een redevoering die voor hem geschreven was door Demosthenes.70
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Imperativi van de derde persoon, al dan niet in politieke redes, kunnen op dezelfde wijze verklaard worden
als rechtbankimperativi. Voor imperativi van de derde persoon wordt vrijwel altijd aoristusaspect gebruikt;
meestal komen ze voor in zinnen als Ἤ φρασάτω τις ἐµοὶ παρελθὼν ... "Of iemand moet mij na opgestaan te
zijn zeggen ..." (Dem. 3.28, geval 38), waarin een niet nader bepaald persoon uit het publiek uitgedaagd
wordt een tegenwerping in te brengen. Mocht aan een dergelijk bevel al gehoor worden gegeven, wat evident
niet de bedoeling is, dan hoeft daar zeker geen bijzondere aandacht van het publiek naar uit te gaan. Het
gebruik van aoristusaspect strookt dus volkomen met mijn theorie over rechtbankimperativi.
Als een imperativus van de derde persoon gebruikt wordt voor een verbod, kan wel praesensaspect gebruikt
worden (vgl. geval 8, 16 en 32, zie Appendix C). Hier wordt een retorisch trucje toegepast: de spreker doet
het voorkomen alsof het verbod slechts op een enkeling uit het publiek van toepassing is, maar eigenlijk is
het verbod voor het hele publiek bedoeld, zodat aandacht van het publiek weldegelijk gewenst is. Dit
verklaart het gebruik van praesensaspect. Zie ook noot 51.
Twee rechtbankimperativi uit de redevoering Tegen Timokrates worden in dit hoofdstuk niet behandeld:
ἀνάγνωθι in caput 104 en λέγε in caput 149. Het betreft hier geïsoleerde gevallen die maar weinig toevoegen
aan de bespreking van de overige gevallen; bovendien zou per geval een extra analyse van de context nodig
zijn. Ook is, omdat het opnieuw naar voren komen van de griffier vanzelf al de aandacht wekt, de invloed
van een subtiele aansporing om op te letten bij geïsoleerde gevallen vanzelf al minder groot.
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MacDowell (2009), 181-185.
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In het gedeelte van de redevoering waarin de meeste rechtbankimperativi voorkomen
beargumenteert Demosthenes op zeer systematische wijze dat Timokrates' timing niet goed was, dat
de hele procedure niet klopte en dat zijn wet strijdig is met reeds bestaande wetten, na van tevoren
in een lang relaas zijn eigen versie van bovenstaande voorgeschiedenis te hebben weergegeven. De
opbouw van de argumentatie is zeer eenvoudig: de griffier leest steeds op verzoek een wet voor,
waarna Diodoros daar zijn commentaar bij geeft. In onderstaande tekst wordt steeds de opdracht
aan de griffier om te lezen en het onmiddellijke vervolg van het betoog weergegeven. De
voorgelezen teksten zelf en de tussentijdse argumentatie zijn weggelaten. Alleen de
rechtbankimperativi van "voorlezen" zijn onderstreept. Voor de duidelijkheid staat aan het begin
van ieder citaat het caput genoemd waarin het citaat begint; de nummering van de wetten is
uiteraard een eigen toevoeging en slechts bedoeld om later gemakkelijker naar de tekst te kunnen
verwijzen.
[19] καί µοι λαβὲ τουτουσὶ τοὺς νόµους καὶ
ἀνάγνωθι· φανήσεται γὰρ τούτων οὐδὲν
πεποιηκώς. προσέχετ’, ἄνδρες δικασταί, τὸν
νοῦν ἀναγιγνωσκοµένοις τοῖς νόµοις.
Ἐπιχειροτονία Νόµων
οὗτοι πάντες οἱ νόµοι κεῖνται πολὺν ἤδη
χρόνον, ὦ ἄνδρες δικασταί, ...

En pak voor mij die wetten daar en lees ze
voor; want aan geen ervan zal hij voldaan
blijken te hebben. Richt uw aandacht, heren
rechters, op de wetten die voorgelezen worden.
Bekrachtiging van wetten 1
Al die wetten zijn al lange tijd ingesteld, o
heren rechters, ...

[27] λαβὲ τὸ ψήφισµ’ αὐτοῖς καὶ ἀναγίγνωσκε
σύ.
Ψήφισµα
ἐνθυµήθητε ἀναγιγνωσκοµένου τοῦ
ψηφίσµατος ὡς ...

Neem de verordening voor hen (i.e. de jury) en
lees hem voor, jij daar.
Verordening 2
Bedenk u terwijl de verordening voorgelezen
wordt dat ...

[32] ἀνάγνωθι δέ µοι λαβὼν τουτονὶ πρῶτον
τὸν νόµον, ὃς διαρρήδην οὐκ ἐᾷ νόµον οὐδέν’
ἐναντίον εἰσφέρειν, ἐὰν δέ τις εἰσφέρῃ,
γράφεσθαι κελεύει. ἀναγίγνωσκε.
Νόµος
ἠκούσατε µὲν τοῦ νόµου· ...

Maar lees me na het pakken ervan eerst deze
wet hier voor, die uitdrukkelijk niet toestaat
enige strijdige wet in te voeren, en als er een
wordt ingevoerd beveelt aan te klagen. Lees.
Wet 3
U heeft de wet gehoord: ...

[39] ἵνα δ’ εἰδῆτε παρ’ οἵους νόµους οἷον οὗτος
εἰσήνεγκεν, ἀναγνώσεται πρῶτον ὑµῖν τὸν
τούτου νόµον, εἶτα τοὺς ἄλλους, οἷς οὗτος
ἐναντίος ἐστίν. ἀναγίγνωσκε.
Νόµος
ἀκηκόατε µὲν τοῦ νόµου, µνηµονεύετε δ’ ἐξ
αὐτοῦ µοι πρῶτον µὲν ...

Maar opdat u weet in strijd met wat voor
wetten hij er zo een invoerde, zal [de griffier]
eerst voor u zíjn wet voorlezen, vervolgens de
overige, waarmee deze strijdig is. Lees.
Wet 4 (Timokrates' wet)
U heeft de wet beluisterd, en herinnert u zich er
voor mij ten eerste uit ...

[41] γνώσεσθε δὲ τοὺς νόµους ἀκούοντες
αὐτούς. λέγε.
Νόµος
καλῶς ἐχόντων τῶν νόµων, ὦ ἄνδρες δικασταί,
τῶν ὑπαρχόντων, ...

En dat zult u, luisterend naar de wetten zelf,
inzien. Lees.
Wet 5
Terwijl de bestaande wetten goed zijn, o heren
rechters, ...
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[45] λέγ’ ἄλλον νόµον.
Νόµος
ἄλλος οὗτος νόµος, ...

Lees een andere wet voor.
Wet 6
Dit is een andere wet, ...

[49] ἀλλὰ γὰρ αὐτίκ’ ἐρῶ περὶ τούτων. νῦν δ’
ἀναγίγνωσκε τὸν ἑξῆς νόµον.
Νόµος
ἔστι µὲν ἔργον, ὦ ἄνδρες δικασταί, ...

Maar ik zal daar zodadelijk meer over zeggen.
Lees nu de volgende wet voor.
Wet 7
Het is een heel werk, o heren rechters, ...

[54] λέγε τὸν µετὰ τοῦτον ἐφεξῆς.
Νόµος
Τιµοκράτης τοίνυν, ...

Lees de hieropvolgende [wet] voor.
Wet 8
Welnu, Timokrates ...

[56] λέγ’ ἄλλον νόµον.
Νόµος
οὔ φησι Τιµοκράτης, οὔκουν ὁπόσοις γ’ ἂν
δεσµοῦ προστιµηθῇ. λέγε.
Νόµος
ἐπίσχες. εἰπέ µοι, ...

Lees een andere wet voor.
Wet 9
"Nee", zegt Timokrates, althans niet voor allen
aan wie gevangenisstraf wordt opgelegd. Lees.
Wet 10
Hou op. (Tot het publiek) Zeg me eens, ...

[59] λέγ’ ἄλλον νόµον.
Νόµος
οὐκ ἐᾷ νόµον ἀλλ’ ἢ τὸν αὐτὸν τιθέναι κατὰ
τῶν πολιτῶν πάντων, ...

Lees een andere wet voor.
Wet 11
[Deze wet] laat geen wet toe, behalve een die
hetzelfde vaststelt voor alle burgers, ...

[62] ἵν’ οὖν τοῦτ’ εἰδῆτε γιγνόµενον,
ἀναγνώσεται τὸν νόµον ὑµῖν αὐτὸν ὃν οὗτος
ἔθηκεν· ἐγὼ δὲ σιωπήσοµαι. λέγε.
Νόµος
ἀκούετ’, ὦ ἄνδρες δικασταί; λέγ’ αὐτοῖς αὐτὸ
τοῦτο πάλιν.
Νόµος
πέπαυσο. ἔστιν οὖν ὅπως ...

Opdat u weet dat dit gebeurt zal [de griffier] de
wet voor u voorlezen, precies die welke híj
heeft verordend; en ik zal zwijgen. Lees.
Wet 12
Hoort u het, o heren rechters? Lees voor hen
dit stukje opnieuw.
[Twee derde van de laatste zin wordt herhaald.]
Stop. Is het dus mogelijk, dat ...

[71] λαβὲ δ’ αὐτοῖς τὴν γραφὴν αὐτήν, καὶ
µέχρι τοῦ πρώτου µέρους ἀνάγνωθι τὸν νόµον·
ῥᾷστα γὰρ οὕτως ἐγώ τε διδάξω καὶ ὑµεῖς
µαθήσεσθ’ ἃ λέγω.
Νόµος
ἐπίσχες· αὐτίκα γὰρ καθ’ ἕκαστον ἀναγνώσει.
τουτὶ πάντων, ὦ ἄνδρες δικασταί, τῶν
γεγραµµένων ἐν τῷ νόµῳ σχεδόν ἐστι
δεινότατον.

Maar neem voor hen het geschrift zelf, en lees
de wet voor tot [het einde van] het eerste deel:
Het gemakkelijkst zal ík zo immers uitleggen
en zult ú in u opnemen wat ik zeg.
Wet 13 (Timokrates' wet)
Hou op: want zodadelijk zul je zin per zin
lezen.71 Van alle opgeschreven dingen in de
wet is dit hier, o heren rechters, bijna het
schandaligste.

71

Deze belofte wordt verderop in de tekst niet waargemaakt. Diodoros blijft zelf aan het woord.
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Een prettige bijkomstigheid is dat alle wetten mee overgeleverd zijn, wat vrij zeldzaam is, zodat we
niet alleen op de argumentatie van de spreker af hoeven te gaan om de inhoud ervan te kennen.72
Dat geeft MacDowell genoeg houvast om deze passage te kunnen analyseren: wet voor wet
bespreekt hij hoe sterk Demosthenes' argumenten zijn en of ze gerechtvaardigd zijn.73
De analyse van MacDowell laat zich als volgt samenvatten. Eerst laat Demosthenes de procedure
voorlezen aan de hand waarvan wetten ingesteld zouden moeten worden (bekrachtiging van wetten
1). Aan deze procedure heeft Timokrates inderdaad niet voldaan, maar zijn wet is wel aangenomen:
het gaat hier om een in onbruik geraakte procedure en Demosthenes' argument is dus zwak. Hierna
laat Demosthenes wet 3 voorlezen, die zegt dat een wet alleen afgeschaft kan worden als hij
vervangen wordt door een nieuwe wet die niet met andere wetten conflicteert. Deze wet is niet
geheel relevant, want er wordt geen wet afgeschaft, maar het niet mogen conflicteren met andere
wetten is wel relevant: Timokrates' wet conflicteert namelijk met wet 5 t/m wet 12. Het opsommen
en bespreken van al deze conflicten lijkt een prachtige bewijsmethode, maar de argumentatie hapert
nogal. De argumenten bij wet 5, 6 en 8 zijn goed weerlegbaar, bij wet 7 gebruikt Demosthenes een
drogreden, bij wet 9 en 10 (waarbij 10 een herformulering is van 9) heeft Demosthenes strikt
genomen wel gelijk, maar gaat het eigenlijk om een verouderde wet die toevallig nog geldig is en
ook bij wet 11 is Demosthenes' argumentatie weer zwak. Alleen de uitsmijter, het conflict met wet
12, is zowel overtuigend als effectief: overtuigend omdat de wet heel duidelijk is en er
onmiskenbaar sprake is van een conflict met Timokrates' wet en effectief omdat beide wetten, wet
12 dus ook, door Timokrates zijn ingevoerd.
Op grond van MacDowells analyse lijkt het voor Demosthenes vaak nadelig om de aandacht van
het publiek naar zijn verhaal te trekken, omdat de argumentatie vaak rammelt. Toch is dat niet
helemaal waar. De jury ontvangt alle informatie ter plekke en kan niet, zoals MacDowell, achteraf
nog eens grondig napluizen of de argumentatie wel correct is. Een weerlegging van argumenten kan
pas achteraf gegeven worden en daartoe zal de tegenpartij ook de gehele argumentatie van Diodoros
moeten herhalen: het gaat dan immers om details die het publiek al lang niet meer scherp heeft. De
grootste kracht van Demosthenes ligt hier dan ook niet in sublieme argumentatie, maar in de
opsomming van maar liefst acht conflicterende wetten. Het is dan ook niet vreemd dat de griffier bij
wet 5, 6, 8, 9, 10, 11 en zelfs 2 keer bij wet 12 wordt toegesproken met λέγε: door een constant
gebruik van λέγε wordt juist deze opsomming benadrukt.
Wet 7 lijkt in eerste instantie ook slechts deel uit te maken van de opsomming, maar hier is meer
aan de hand. De betreffende wet verbiedt veroordeelden om om strafvermindering of opheffing
ervan te smeken. Dit lijkt wellicht tegenstrijdig met Timokrates' wet, maar is het niet: een wet die
verbiedt te smeken om een gunst verbiedt nog niet het verlenen van de gunst zonder voorafgaande
smeekbede. Zoals MacDowell terecht opmerkt is hier dus sprake van een drogreden. Door te doen
alsof het een onbenullig argument betreft, dan een zeer subtiele hint naar het publiek te sturen dat
het toch belangrijk is en vervolgens een drogreden te gebruiken die ter plekke lastig als zodanig
identificeerbaar is, kan Diodoros hier heel wat juryleden voor zich winnen, terwijl het argument als
je er wat langer naar kijkt evident niet klopt. Slechts door nauwkeurige bestudering van de tekst
blijkt dit inderdaad precies de truc te zijn die Demosthenes voor ogen heeft: met ἀλλὰ γὰρ αὐτίκ’
MacDowell (2009), 186: "These documents are complex, and are not at all likely to be run up by scholiasts
of later centuries just to fill gaps. In recent years their authenticity has been generally accepted, and
discussions of fourth-century legislative procedure are based upon them." (Met verdere referenties.) De
overgeleverde wetsteksten worden dus als authentieke en betrouwbare bronnen gezien.
72

73

MacDowell (2009), 186-190. Helaas wordt de relevantie van het voorlezen van verordening 2 en van het
voorlezen van Timokrates' wet (wet 4 en 13) niet besproken.
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ἐρῶ περὶ τούτων. "Maar ik zal daar zodadelijk meer over zeggen." pretendeert hij een onbenullig
intermezzo in te lassen, om vervolgens met ἀναγίγνωσκε toch het publiek een subtiel signaal te
geven om op te letten.
In andere gevallen waarin ἀναγίγνωσκε wordt gebruikt, is evident dat de aandacht van het publiek
gewenst is. Na verordening 2 wordt het publiek onmiddellijk gevraagd conclusies eruit te trekken
(ἐνθυµήθητε), of eigenlijk moet dat tijdens het lezen al gebeuren (ἀναγιγνωσκοµένου τοῦ
ψηφίσµατος; op grond van het vervolg van de zin is het toch waarschijnlijk dat deze pas na het
voorlezen van de verordening uitgesproken werd). Ook na wet 3 wordt het publiek onmiddellijk
geacht de informatie te hebben opgenomen (ἠκούσατε) en na wet 4 verwacht Demosthenes zelfs dat
de informatie al op de een of andere manier verwerkt is (dit suggereert de perfectumvorm ἀκηκόατε
althans) en dat het publiek in staat is informatie uit de wet te reproduceren (µνηµονεύετε).74
Als eerste imperativus in de reeks zien we ἀνάγνωθι staan bij bekrachtiging van wetten 1. Het
publiek lijkt in dit geval niet subtiel aangespoord te worden tot extra aandacht. Dat is volgens
MacDowells analyse ook niet nodig: het argument is immers zwak. Veel belangrijker voor
Demosthenes is dat de juryleden zich instellen op actieve verwerking van informatie na het lange
verhaal over de voorgeschiedenis van Timokrates' wet, informatie bij uitstek om passief te
verwerken. Hiertoe spoort Demosthenes het publiek wel expliciet aan met προσέχετ’, ἄνδρες
δικασταί, τὸν νοῦν ἀναγιγνωσκοµένοις τοῖς νόµοις. "Richt uw aandacht, heren rechters, op de
wetten die voorgelezen worden.".75 Ook bij wet 13 vinden we ἀνάγνωθι terug en ook hier is extra
aandacht van het publiek niet nodig. De betreffende wet is eerder al voorgelezen, als wet 4, en het is
voornamelijk de argumentatie achteraf die belangrijk is.76
Tot slot zien we ἀνάγνωθι terugkomen bij wet 3, die bepaalt dat geen strijdige wetten mogen
worden ingevoerd, in de combinatie ἀνάγνωθι ... ἀναγίγνωσκε. Het gebruik van ἀνάγνωθι
suggereert dat extra aandacht van het publiek niet nodig is, en op basis van de inhoud van de wet,
die erg voor de hand ligt, lijkt dat van tevoren inderdaad niet nodig. Toch wordt vlak voor het lezen
met ἀναγίγνωσκε alsnog de aandacht van het publiek getrokken. Achteraf gezien blijkt wet 3 het
bespreken van wet 5 t/m 12 te rechtvaardigen en dus cruciaal te zijn voor de hele verdere
argumentatie. Aandacht van het publiek is dus toch geen overbodige luxe.
Al met al kunnen we vaststellen dat aspectgebruik bij rechtbankimperativi, en in het bijzonder bij
werkwoorden van "voorlezen", waardevolle aanwijzingen verschaft over het belang van specifieke
wetten en getuigenissen in een argumentatie. Het belangrijkste inzicht is dat imperativi die niet tot
het publiek gericht zijn toch ingezet worden om een bepaalde reactie bij het publiek op te wekken
en dat het aspect van de imperativus daarbij een belangrijke rol speelt. Zonder theorie over
rechtbankimperativi zou een subtiliteit als bij wet 7 volledig langs ons heen zijn gegaan. Een
uitspraak als "It is the person or persons to whom the oration is addressed whose feelings must be
consulted, and so it is only the imperatives addressed to him or to them that are of primary
importance"77 is dus volledig achterhaald.
Merk op dat het publiek met de imperativi ἐνθυµήθητε en µνηµονεύετε aangespoord wordt actief na te
denken en zelf een gevolgtrekking te maken (vgl. geval 37 en geval 12 in Hoofdstuk 3).
74

75

Merk op dat προσέχετ’ wederom een imperativus met praesensaspect is die het publiek in dit geval niet
alleen expliciet (op semantisch niveau), maar ook impliciet (op syntactisch niveau, met behulp van aspect)
aanspoort actief na te denken.
Vgl. geval 22 en de gevallen 35, 36, 39 in Hoofdstuk 3. Het publiek wordt niet aangespoord om zelf actief
na te denken: passief luisteren is voor Demosthenes voldoende.
76

77

Miller (1892), 405.
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Conclusie en discussie
In dit onderzoek is een poging gedaan het onderscheid tussen praesensaspect en aoristusaspect in de
Oudgriekse imperativus te verklaren, in het bijzonder bij Demosthenes. Daartoe zijn eerst in
Hoofdstuk 1 vier bestaande aspecttheorieën besproken met inbegrip van sterke punten en
tekortkomingen: die van Ruijgh (inceptief gebruik door vergelijking met een moment donné), Bary
(topic time en eventuality time), Sicking (focus en topic) en Slenders (nadruk op een bezig-zijn). Na
een analyse van de voor deze theorieën relevante parameters heb ik voorgesteld een nieuwe
parameter bij het onderzoek te betrekken: de relatie tussen de spreker en zijn publiek. Daartoe is in
Hoofdstuk 2 het benodigde contextuele kader besproken: de communicatieve situatie van de
politieke rede en van de gerechtelijke rede.
Aan de hand van de bestudering van 39 gevallen uit vier politieke redes van Demosthenes is een
correlatie tussen aspectgebruik en de beoogde reactie van het publiek naar voren gekomen, die in
Hoofdstuk 3 is beargumenteerd aan de hand van een zevental illustratieve voorbeelden: als
praesensaspect gebruikt wordt, wordt een aandachtigere reactie van het publiek nagestreefd dan bij
het gebruik van aoristusaspect. Dit biedt de spreker mogelijkheid tot subtiele sturing van de
gedachten van zijn publiek, met name in imperativi die de argumentatie structureren. Deze nieuwe
manier van kijken is compatibel met bestaande aspecttheorieën, met name die van Slenders, maar
biedt wel nieuw inzicht in het achterliggende proces dat leidt tot de keuze om wel of niet nadruk te
leggen op een bezig-zijn.
In Hoofdstuk 4 is met betrekking van de relatie tussen de spreker en zijn publiek een coherente
theorie met betrekking tot rechtbankimperativi ontwikkeld, op basis van eerder onderzoek van
Amigues. Zij constateerde al dat bij rechtbankimperativi de aangesprokene geen deel uitmaakt van
het publiek, maar dat de imperativus toch invloed heeft op het publiek: bij praesensaspect wordt de
aandacht van het publiek naar de handeling van de aangesprokene toegetrokken, terwijl dat bij
aoristusaspect niet gebeurt. Het vernieuwende element van mijn onderzoek is de bewering dat bij de
keuze voor een bepaald aspect de beoogde reactie van het publiek en niet de beoogde reactie van de
aangesprokene leidend is. Ook in de rechtbank heeft de spreker hiermee de mogelijkheid tot
subtiele sturing van de gedachten van zijn publiek. Met deze theorie is een oplossing gevonden voor
een tot nog toe onopgelost probleem: het verschil in aspectgebruik bij rechtbankimperativi van
"voorlezen". Ook is aan de hand van specifieke voorbeelden uit een gerechtelijke rede van
Demosthenes beargumenteerd dat deze theorie waardevolle aanwijzingen verschaft over het belang
van specifieke wetten en getuigenissen in een argumentatie.
De vraag die in dit onderzoek centraal stond is hoe de relatie tussen de spreker en zijn publiek
bijdraagt aan aspectgebruik van de imperativus, en met name aan het onderscheid tussen
praesensaspect en aoristusaspect. De conclusie van dit onderzoek is dat er een duidelijke correlatie
tussen aspectgebruik en de beoogde reactie van het publiek bestaat, ook in gevallen waar het
publiek niet rechtstreeks aangesproken wordt: aoristusaspect is neutraal, terwijl praesensaspect
extra aandacht van het publiek beoogt op te roepen. Deze correlatie leidt niet meteen tot een nieuwe
aspecttheorie, maar wel tot een verfijning door de toevoeging van een parameter die niet over het
hoofd gezien mag worden. De resultaten van dit onderzoek zijn constructief: niet alleen verklaren
ze het aspectgebruik in de imperativus, maar ook bieden ze inzicht in het achterliggende proces dat
tot de keuze voor een bepaald aspect leidt.
Dit onderzoek kan op meerdere manieren voortgezet worden. Dat het in acht nemen van de relatie
tussen de spreker en zijn publiek nuttig blijkt te zijn bij het bestuderen van het aspectgebruik in de
imperativus, roept de vraag op of deze parameter ook in andere werkwoordsvormen tot nieuwe
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inzichten kan leiden en of een volledige aspecttheorie kan worden ontwikkeld waarin deze
parameter een essentiële rol speelt. Als directe uitbreiding van dit onderzoek valt te denken aan het
bestuderen van verboden en imperativi van de derde persoon, die hier slechts zeer beperkt aan bod
gekomen zijn.
De nieuwe theorie over rechtbankimperativi, en met name de observatie dat aspectgebruik
aanwijzingen verschaft over het belang van specifieke wetten en getuigenissen in een argumentatie,
geeft aanleiding tot een onderzoek naar alle rechtbankimperativi van "voorlezen" bij de Atheense
redenaars. Met name als de voorgelezen wetten of getuigenissen niet overgeleverd zijn en
aanwijzingen dus schaars zijn, zou aspectgebruik waardevolle informatie kunnen verschaffen over
de opbouw van de argumentatie.
Ook is het interessant om te onderzoeken of de mogelijkheden tot subtiele sturing die door het
aspectgebruik van de imperativus geboden worden ook in andere genres van de Griekse literatuur
benut worden. In filosofische dialogen bijvoorbeeld heeft het niet overtuigen van het publiek
minder hevige consequenties dan in een politieke of gerechtelijke redevoering. Speelt Sokrates bij
monde van Plato ook met de gedachten van zijn publiek, of vertrouwt hij volledig op de kracht van
zijn argumentatie?
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Appendix A: Parameters per aspecttheorie
In onderstaande tabel wordt weergegeven welke parameters (zoals besproken in Hoofdstuk 2) het
meest van toepassing zijn per in Hoofdstuk 1 besproken aspecttheorie. Een X in de tabel geeft aan
dat de betreffende parameter van belang is voor de betreffende aspecttheorie. In sommige theorieën
houden bepaalde parameters geen direct verband met de kernwaarde van aspect, maar kan er wel
iets over gezegd worden: deze gevallen worden in de tabel weergegeven met een nummer tussen
haakjes en onder de tabel nader toegelicht.
↓ Parameter

Aspecttheorie →

Het kunnen positioneren van gebeurtenissen in de
tijd, en dan voornamelijk een relatieve
positionering van gebeurtenissen ten opzichte van
andere gebeurtenissen.

Ruijgh

Bary

X

X

(1)

(2)

X

Het kunnen aanduiden of een handeling in de
context met of zonder duur bezien moet worden.

Sicking

Het kunnen aanduiden dat een handeling
meermaals plaatsvindt (herhaling).
Het kunnen aanduiden of een handeling wel of
niet voltooid is (of zal zijn op een gegeven
moment in de toekomst).

Slenders

X

X

(3)

Het kunnen introduceren van nieuwe informatie
(focus) of teruggrijpen op bekende informatie
(topic).

X

Het kunnen aanduiden van het begin van een
handeling (inceptief gebruik) of het einde van een
handeling (resultatief gebruik).

X

Het kunnen benadrukken van het resultaat van
een handeling of van de doorwerking daarvan
(perfectumaspect).

X

(4)

X

(5)

X

(1): De positionering van gebeurtenissen in de tijd blijkt bij Slenders' theorie vaak uit de context in
combinatie met het gegeven dat bij één gebeurtenis wel nadruk op een bezig-zijn gelegd wordt,
terwijl dat bij een andere gebeurtenis niet gebeurt.
(2): Of met Bary's theorie vast te stellen is of een handeling in de context met of zonder duur bezien
moet worden, hangt af van de topic time in het betreffende geval. Als een duratieve topic time
gecombineerd wordt met praesensaspect, wordt de handeling met duur bezien; als een punctuele
topic time gecombineerd wordt met aoristusaspect, wordt de handeling zonder duur bezien; in de
overige twee gevallen (of als onduidelijk is of de topic time duratief of punctueel is) kan hier niets
over gezegd worden.
(3): Met Bary's theorie kan in enkele gevallen met zekerheid vastgesteld worden of een handeling
voltooid of onvoltooid is. Een handeling is in ieder geval voltooid als de eventuality time ophoudt
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terwijl de topic time nog bezig is; een handeling is in ieder geval onvoltooid als de topic time
ophoudt terwijl de eventuality time nog bezig is. In andere gevallen is dit niet direct duidelijk.
(4): Bij inceptief of resultatief gebruik wordt geen nadruk gelegd op een bezig-zijn: in de
presentatie wordt de handeling immers gereduceerd tot haar begin- of eindpunt. Zodoende wordt
met Slenders' theorie indirect duidelijk dat inceptief of resultatief gebruik optreedt, wanneer een
handeling die logischerwijs duratief gepresenteerd zou moeten worden toch gepresenteerd wordt
zonder nadruk op een bezig-zijn.
(5): Sicking neemt geen genoegen met deze beknopte verklaring van perfectumaspect, maar gaat
veel uitgebreider op de zaak in.78

78

Sicking en Stork (1996).
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Appendix B: Pnyx ten tijde van Demosthenes79

79

Maps 3, 4, 5 in Hansen (1987), 132-133.
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Appendix C: Lijst van imperativi en prohibitivi in Dem. 1 - 4
Eerste Philippische redevoering (Dem. 4)
No.

Caput

Werkwoord

Bijzonderheden

1

4

λογισάσθω

Imperativus van de derde persoon

2

8

Μὴ (...) νοµίζετ'

Verbod

3

9

Ὁρᾶτε

4

10

εἰπέ

5

12

ἴσθ'

6

14

κρίνατε

7

14

µὴ (...) προλαµβάνετε

Verbod

8

14

µηδ' (...) ἡγείσθω

Imperativus van de derde persoon, verbod

9

20

προστίθετ'

Perfectumaspect

Eerste Olynthische redevoering (Dem. 1)
No.

Caput

Werkwoord

Bijzonderheden

10

2

µὴ πάθητε

Verbod, coniunctivus prohibitivus

11

12

φρασάτω

Imperativus van de derde persoon

12

14

σκοπεῖσθ'

13

19

λαµβάνετε

14

20

ἕλεσθ'

15

20

αντιλάβεσθε

16

25

µηδὲ (...) λανθανέτω

Imperativus van de derde persoon, verbod

Tweede Olynthische redevoering (Dem. 2)
No.

Caput

Werkwoord

Bijzonderheden

17

8

δειξάτω

Imperativus van de derde persoon

18

12

Σκοπεῖσθε

19

15

Μὴ (...) οἴεσθ'

Verbod

)39

Derde Olynthische redevoering (Dem. 3)
No.

Caput

Werkwoord

Bijzonderheden

20

3

ὁρᾶτε

21

4

Μέµνησθ'

22

6

θεάσασθ'

23

10

λέγε

24

10

Μὴ (...) θαυµάσητε

Verbod, coniunctivus prohibitivus

25

10

καθίσατε
[καθίστατε]

In de manuscripten staat καθίσατε, de technische term
is echter καθίστατε, correctie van Bekker

26

10

µὴ θῆσθε

Verbod, coniunctivus prohibitivus

27

10

λύσατε

28

11

ζητεῖτε

29

12

µὴ σκοπεῖτε

Verbod

30

13

(µηδέν') ἀξιοῦτε

(Verbod)

31

18

εἰπάτω

Imperativus van de derde persoon

32

18

µὴ (...) αἰτιάσθω

Imperativus van de derde persoon, verbod

33

18

ποιεῖτ'

34

20

Ὁρᾶτ'

35

23

σκέψασθ'

36

25

θεάσασθ'

37

27

ὁρᾶτ'

38

28

φρασάτω

39

29

Ἀποβλέψατε

Perfectumaspect

Imperativus van de derde persoon

)40

