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200029  6A 2 Lees verder

Tekst 1 
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Adrastos, die per ongeluk zijn broer heeft gedood, komt naar Sardes en wordt door Kroisos 

gereinigd. 

Het land van de Mysiërs wordt geteisterd door een wild zwijn. De Mysiërs willen dat Kroisos’ 

zoon de leiding van de jacht op zich neemt. Kroisos weigert zijn zoon mee te laten gaan. Kroisos’ 

zoon protesteert tegen deze beslissing. 
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Herodotos, Historiën I, 34 en 38-45 
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Tekst 2 

In vervulling ging ook het droomgezicht dat koning Kroisos eerst grote angst en later verdriet 1

bezorgde. Hij droomde namelijk dat de slimste en de sterkste van zijn twee zonen, zijn 2

beoogde opvolger Atys, hem door geweld was ontnomen. Daarom liet hij uit vaderlijke 3

voorzorg niets ongedaan om het bittere verdriet van de aangekondigde dood af te wenden. De 4

jongeman werd vaak uitgestuurd op militaire expedities; nu werd hij thuis gehouden. Hij had 5

een arsenaal vol met alle mogelijke wapens; ook dat werd in opdracht van de vader 6

opgeruimd. Hij had een gewapende lijfwacht; die mocht nu niet te dicht meer bij hem komen.7

Valerius Maximus I, 7.4 

Tekst 3 

In de roman Gloed van Sándor Márai komt de volgende passage voor: 

“Want de dingen overkomen ons niet alleen maar”, zegt hij nu met meer gedecideerdheid en 1

hij heft zijn hoofd. (...) “De mens doet het ook zelf, wat hem overkomt. Hij maakt datgene wat 2

er moet gebeuren, roept het naar zich toe en laat het niet los. Zo is de mens. Hij doet het ook 3

als hij meteen vanaf het allereerste ogenblik weet dat het fataal is wat hij doet. Ze houden 4

elkaar vast, de mens en zijn lot, ze roepen elkaar op en scheppen elkaar. Het is niet waar dat 5

het noodlot ons leven binnentreedt. Nee. Het noodlot komt door de deur naar binnen, die we 6

zelf geopend hebben, terwijl we het noodlot beleefd voor hebben laten gaan. Er is geen mens 7

die sterk en slim genoeg is om met woord of daad het onheil af te wenden.8

Tekst 4 

 Zo sprak Artabanos, maar Xerxès werd boos en antwoordde: “Artabanos, ge zijt de 1

broeder van mijn vader en dat zal u ervoor behoeden uw verdiende loon te krijgen voor uw 2

dwaze woorden. Maar wel doe ik u de schande aan, omdat ge laf zijt en het u aan fierheid 3

ontbreekt, dat ge niet met mij de veldtocht tegen Griekenland moogt meemaken, maar hier 4

moet achterblijven bij de vrouwen; ook zonder u zal ik alles wat ik gezegd heb volbrengen. Ik 5

zou niet zijn de zoon van Dareios, de zoon van Hystaspès, de zoon van Arsamès, de zoon van 6

Ariaramnès, de zoon van Teïspès, en de nazaat van Kyros, de zoon van Kambysès, de zoon 7

van Teïspès, de zoon van Achaimenès, als ik geen wraak nam op de Atheners, want ik weet 8

zeker, dat, ook al houden wij ons rustig, zij dat niet zullen doen. Neen, dan zullen zij eerst 9

recht tegen ons land oprukken, als wij mogen afgaan op wat er reeds eerder door hen 10

ondernomen is: Sardeis hebben ze immers in brand gestoken en naar Azië zijn zij opgerukt! 11

Er is dus voor geen van beide partijen meer een terugwijken mogelijk, maar de keuze is: 12

handelen of lijden, opdat óf dit alles onder Griekse óf dat alles onder Perzische heerschappij 13

komt, want deze vijandschap laat geen enkele middenweg open. Het is dus onze ereplicht ons 14

te wreken, omdat wij het eerst onrecht hebben geleden; dan kan ik eens kennismaken met dat 15

gevaar, dat ik zal lopen, als ik ten strijde trek tegen die mannen, die door de Phrygiër Pelops, 16

die een slaaf was van mijn voorvaderen, zo grondig zijn onderworpen, dat tot het huidige 17

ogenblik de mensen zelf evengoed als hun land de naam dragen van hun onderwerper.”18
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 Xerxès sprong hevig geschrokken door de droom uit zijn bed en stuurde een 42

boodschapper naar Artabanos. 43
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Herodotos, Historiën VII, 11-15 en 19 (vertaling O. Damsté) 
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Tekst 5 

 DARIUS: 

Ach, snel werden de orakels werkelijkheid, want op mijn zoon 1

slingerde Zeus de voltrekking van de godsspraken neer. En in mijn waan  2

dacht ik dat de goden dat pas na lange tijd voltrekken zouden. 3

Maar, wanneer iemand zelf zich rept, dan helpt de god een handje mee. 4

Nu schijnt er een bron van rampen voor al mijn geliefden te zijn aangeboord. 5

Zonder dat hij dat wist bracht mijn zoon dat teweeg in zijn jeugdige overmoed. 6

Hij die de verwachting had de heilige Hellespont als een slaaf  7

in de boeien te zullen houden, stromend, Bosporus, stroom van een god. 8

Hij probeerde de zeestraat om te vormen, creëerde een grote weg 9

voor een grote troepenmacht door met vastgehamerde krammen het wa- 10

ter te omvatten. Hij dacht in zijn naïveteit dat hij, een sterveling, 11

sterker zou zijn dan alle goden en Poseidon. Mijn zoon moet 12

zijn verstand verloren hebben. Mijn rijkdom, vrucht van zwaar gezwoeg, 13

zal, naar ik vrees, ten prooi vallen aan de eerste de beste sterveling. 14

 KONINGIN: 

Dat soort dingen leert onstuimige Xerxes door zijn omgang met 15

kwaadwillende mensen. Want zij zeggen dat jij met je lans 16

grote rijkdom voor je kinderen verwierf, maar hij, uit laf- 17

heid, zijn lans in huis hanteert en zijn vaders rijkdom niet vergroot. 18

Dergelijke schimpen telkens horend van kwaadwillende mensen, 19

nam hij het besluit tot deze veldtocht tegen Griekenland.20

Aischylos, Perzen 739-758 (vertaling H. Altena) 

Tekst 6 

-Magiërs! glimlachte Xerxes. Zegt mij wat beduidt mijn droom van déze nacht? 1

En hij vertelde zijn droom. Een olijvetwijg had hem het hoofd omkranst en zich toen met 2

twijgen verbreed over geheel de wereld. En toen... was de krans verdwenen... 3

De Magiërs, zonder elkaar zelfs met de blik te raadplegen, riepen allen, drie maal negen hun 4

aantal, uit: 5

- De Wereld-almacht! 6

Xerxes schrikte van de klank hunner stemmen. Het was of hun zeven-en-twintig stemmen éen 7

stem waren. 8

Terwijl Xerxes verschrikt nog stond, wendden de Magiërs hun gepuntmutste hoofden om en 9

schreden voorwaarts naar de vergaderzaal. Die was donker. Geheel ingesloten in de massa 10

der paleisgebouwen was de Magiërzaal donker. Daarom zag ook geen der Magiërs, dat iedere 11

Magiër een bittere grijns grimlachte om de gekrulde baard. En zwijgend traden zij de donkere 12

zaal binnen en grijnsgrimlachten. 13

De zaal was wijd, als een nacht, een donkere nacht. En er stond geen beeld of altaar in want 14

de Perzen stichtten hun goden altaren noch beelden en zelfs geen tempels, den volke 15

toegankelijk. 16

Maar zodra de Magiërs hun eigene nachtwijde en donkere heiligdom binnen traden, klaarde 17

het op als door een wonder van geheimzinnig licht. 18

Toen zagen de Magiërs elkanders grimlachende grijns. 19

En zij schrikten hevig en wierpen ter aarde zich voor het grote ronde Oog van Ormoezd, dat 20

straalde aan het einde des heiligdoms. 21

En zij riepen allen, met éen stem: - Genade voor Perzië, o God22

L. Couperus, Xerxes
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Tekst 7 

De Perzische koning Kambyses heeft de Egyptische koning Amasis om de hand van zijn 

dochter gevraagd. Amasis is bepaald niet blij met dit verzoek. 

Amasis, die met zorg en angst aan de macht der Perzen dacht, wist niet of hij haar moest 1

afstaan of weigeren.  µ µ2
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Herodotos, Historiën III, 1 

Aantekeningen

regel 2 µ Bedoeld wordt Amasis’ dochter.

regel 3  behandelen 

 bijvrouw / haremvrouw 

regel 4 , genitivus  Apriës (eigennaam) 

 = 

regel 5   familie 

µµ   in leven gebleven Amasis had de rest van haar familie 

uitgemoord. 

 = 

regel 6 =

regel 7   toen (voegwoord) 

µ   noemen bij de naam van de vader (bv: “dochter van 

Amasis”) 

regel 8 µ  µ   u begrijpt dat u bedrogen bent 

regel 9 µ kostbaarheden 

 = 

Sluit aan bij µ

, genitivus  Apriës (eigennaam)

regel 10  = Bedoeld wordt Amasis. 

µ   in opstand komen 

regel 11 µ   concreet 

stimuleren tot een veldtocht 

regel 12 µ  althans 

Einde 
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