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1 Inleiding: een Griekse geschiedenis 

1.1 11 Eeuw vC: Dorische invallen 
See document(s): Dorische_invallen 

De Dorische invallen (1200 - 800 v.Chr.) zorgden ervoor dat Griekenland terugviel in een soort van Donkere 

Eeuwen, doordat bijna alle cultuur in Griekenland vernietigd werd. 

Rond de 12e eeuw v.Chr. begonnen Dorische stammen vanuit het noorden Griekenland binnen te vallen, en 

steden te verwoesten en plunderen. Dit was mogelijk omdat de Grieken gebruik maakten van bronzen wapens, 

terwijl de Doriërs reeds ijzeren wapens hadden. Alle steden in Noord- en Midden-Griekenland werden 

vernietigd, met uitzondering van Athene, en de volkeren op de Peloponnesos (Ioniërs en Aeoliërs) werden 

verdreven en moesten uitwijken naar eilanden in de Egeïsche Zee of Klein-Azië, het huidige Turkije. 

De Doriërs drukten ook hun stempel op de Griekse cultuur. Denk maar aan Dorische zuilen, die gekenmerkt 

werden door hun eenvoud en soberheid. 

1.2 Stadstaat "polis" 

Een polis, meervoud poleis, (Oudgrieks: πόλις, pólis (oorspr.: burcht); mv.: πόλεις, póleis) is een term, door de 

Grieken gebruikt voor zowel een socio-politiek gegeven, een socio-geografisch gegeven, als voor een burcht (de 

oorspronkelijke betekenis). Deze drie kunnen ook worden weergegeven door de Oud-Griekse termen кοινωνία, 

koinônía ("burgergemeenschap"), ἄστυ, ástu (" stad") en ἀкρόπολις, akrópolis ("burcht"). 

Hoewel de term soms wordt vertaald door "stadstaat", kan men zich hierdoor een verkeerd beeld vormen van 

het fenomeen doordat deze term vooral wordt geassocieerd met de Italiaanse stadstaten zoals Venetië of 

Genua. Het is daarom beter om de term onvertaald te laten om verwarring te voorkomen.[1] 

Deze staatsvorm zou ontstaan door de stabielere situatie in het oude Griekenland na de troebelen rond 1000 

v.Chr. Door de betrekkelijke vrede die heerste, de onderlinge handel en bevolkingstoename werd het 

noodzakelijk om een beter georganiseerde staatsvorm te ontwikkelen dan de toenmalige op familiebanden 

gebaseerde maatschappij. 

 

Ontstaan 

De eerste poleis ontstonden aan de Klein-Aziatische kust waar de Griekse "kolonisten" (800-500 v.Chr.) zich 

rond een stedelijke kern gingen concentreren om zich beter te kunnen verdedigen tegen eventuele aanvallen 

van autochtonen. Dit is te verklaren uit de geografische verscheidenheid van de Klein-Aziatische kust en Hellas, 

dat door bergruggen en inhammen in kleine, natuurlijke landschappen was opgesplitst. 

 

Apoikia en synoikismos 

Door deze geografische verscheidenheid groeiden verschillende dicht bijeen gelegen nederzettingen aaneen 

tot één stedelijk centrum. Deze kolonies noemde men apoikiai.[2] 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dorische_invallen
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Soms ontstond een polis ook door een welbewuste aaneensluiting van nederzettingen tot een politieke 

eenheid, een synoikismos[3] genaamd. 

 

Kenmerken van een polis 

Een polis was weinig uitgestrekt, waarbij het grootste deel werd ingenomen door het platteland en haar 

dorpen (χώρα, chôra, gebied). De stedelijke kern (ἄστυ, ástu, stad) ontwikkelde zich rond een makkelijk te 

verdedigen punt, zoals de Akropolis van Athene. 

De polis was een exclusieve en autonome gemeenschap gevormd door haar burgers (кοινωνία των πολιτων, 

koinônía tôn politôn, gemeenschap van burgers), waarbij de klemtoon lag op burgers en niet-burgers. Zo kende 

men in Sparta de homoioi (= gelijken), die volwaardige Spartaanse burgers waren, de perioiken (= 

omwonenden), die vrije niet-burgers waren en tenslotte de heloten (= slaven); de onvrije niet-burgers. De 

homoioi en perioiken vormden tezamen "de staat van de Lacedaimoniërs". 

Dat de burgers de polis vormden, wordt aangetoond op de munten die niet de plaatsnaam, maar de naam van 

de burgers (bv. "(staat van de) Lacedaimoniërs") vermelden (zie afbeelding). Zowel de cultus van de polis-

goden als de mythen rond de legendarische stichter van de polis en de culten en spelen ter ere van deze, 

moesten de cohesie binnen de gemeenschap versterken. Daarnaast waren de wetten (Oud-Grieks: νόμοι, 

nómoi) een belangrijk bindmiddel om geschillen binnen de gemeenschap te beslechten (zie ook Oud-Grieks 

recht). Het bewaren en versterken van deze cohesie was een voortdurende taak van de polis en de vele culten 

en spelen zijn hier dan ook een uiting van. 

Een polis vormde een onlosmakelijk geheel van de stad (astu) en haar territorium (chora), die de burgerlijke 

ruimte vormde. Deze burgerlijke ruimte kan ingedeeld worden in een urbane (agora, akropolis; vgl. forum, 

Capitolium) en een rurale (gecultiveerde en braakliggende gronden), waarbinnen heiligdommen lagen in de 

astu, de chora en op de grenzen van de polis. 

Elke polis streefde naar twee zaken: onafhankelijkheid (ἐλευθερία, eleuthería) van andere poleis en 

soevereiniteit (αὐτόνομία, autónomía) erkend door andere poleis.[4] Dit streven uitte zich in de verschillende 

streefdoelen van een polis: 

     Een polis streefde ernaar zijn eigen politeia (πολιτεία, politeía, staatsregeling) te kiezen zonder 
inmenging van andere mogendheden. Een polis kon een monarchale,[5] aristocratische, oligarchische, 
plutarchische[6] of democratische regeringsvorm hebben. 

     Een polis streefde naar autarkeia,[7] hoewel men daarin in het onvruchtbare Griekenland slechts 
zelden volledig in slaagde. Vaak moest de polis een deel van haar voedselvoorziening elders halen (in de 
economische wetenschap ook een gesloten economie genoemd) is het (al dan niet economisch) streven 
zo min mogelijk afhankelijk te zijn van anderen. Zelfverzorging of zelfvoorziening zijn synoniemen voor 
dit streven, zelfvoorzienendheid voor de toestand van autarkie.) 

     Een polis streefde naar het recht om zichzelf recht te geven en dit ook te zelf te doen gelden. Dit 
toont zich in de vele juryrechtbanken die in vele poleis voorkomen. 

 

Hoewel het moeilijk is exacte cijfers te geven voor de omvang van het territorium en het inwoneraantal van 

een gemiddelde polis, schat een recente studie de omvang tussen vijftig en honderd km² en het inwoneraantal 

tussen 2500 tot 4500 voor een gemiddelde polis.[8] Men moet er echter rekening met houden dat atypische 

poleis als Athene - dat heel Attika bestreek - of Sparta - dat meerdere streken in de Peloponnesos beheerste - 

http://www.npo.nl/de-polis-van-de-oude-grieken/18-01-2011/WO_NTR_426946
https://nl.wikipedia.org/wiki/Politeia_%28Griekse_oudheid%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Autarkie
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hogere cijfers gaven. De kleinschaligheid van de gemiddelde polis had zowel voor- als nadelen: zo bleef de staat 

overzichtelijk door haar kleinschaligheid, maar waren er ook meer interne twisten. 

 

Sociale indelingen in de polis 

In de verschillende poleis bestond een sociale geleding die ten dele was gebaseerd op het onderscheid tussen 

burgers en niet-burgers, maar ook op dat tussen vrijen en onvrijen. In sommige poleis bestonden er speciale 

sociale groepen, die enkel in die poleis voorkwamen. We kunnen deze voor de Griekse poleis ruwweg 

opsplitsen in een Ionisch en een Dorische sociale indeling. 

 

Ionische sociale indelingen 

De Ionische sociale indelingen kennen drie grote groepen: politai (burgers), metoikoi (medebewoners) en 

slaven. Vrouwen en kinderen tellen niet mee in deze sociale indeling. 

Politai 

Politai (Oudgrieks: πολῖται, polĩtai (enk. πολίτης, polítês), burgers) waren de vrije onafhankelijke mannelijke 

inwoners van de polis. Aristoteles geeft een engere definitie van polites: een burger is niet anders te definiëren 

dan als iemand die deelneemt aan de rechtspraak en in het bestuur. 

Niet elke vrije onafhankelijke mannelijke inwoner van de polis kon deelnemen aan de rechtspraak en het 

bestuur. Het kwam vaak voor - zoals in oligarchieën - dat slechts een klein aantal van hen politieke rechten 

bezaten. Desalniettemin bezaten deze toch alle andere rechten van een burger, afgezien van politieke. 

Metoikoi 

Metoikoi of metoiken (Oudgrieks: μετοίκοι, metoíkoi, medebewoners) waren in verschillende poleis, zoals 

Athene, residerende vreemdelingen die een eigen status hadden verworven en tot op zekere hoogte in de 

stedelijke gemeenschap ingeburgerd waren. Toch hadden ze als metoik bijvoorbeeld niet het recht om een huis 

te bezitten (bv. Aristoteles' Akademeia) of zelf voor de rechtbank te spreken (bv. Lysias), waarvoor ze zich 

moesten laten bijstaan door een prostates (Oud-Grieks: προστάτης, prostátês, plaatsvervanger (volburger)). Ze 

moesten echter wel dienen in het leger of op de trières, verblijfstaks (Oud-Grieks: μετοίκιον, metoíkion) 

betalen en net zoals andere vreemdelingen een belasting (Oudgrieks: ξενικά, xeniká) om handel te mogen 

drijven op de agora. Hij werd ingeschreven door zijn prostates in de deme waar hij verbleef. Omdat bevrijde 

slaven ook als metoiken beschouwd werden, waren hun prostatai hun vroegere meesters. 

Slaven 

Slaven waren zeer gewoon in een polis en namen veel van de taken van de burgers over. Ze maakten geen deel 

uit van de polis, maar zorgden er echter wel voor dat de polis goed functioneerde. Slaven waren vaak 

persoonlijk eigendom van een burger, maar soms huurde de polis ook slaven in om staatseigendom uit te 

baten zoals mijnen. Daarnaast waren er ook poleis die staatslavernij kenden (cf. infra). 

 

Dorische sociale indelingen 
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De Dorische sociale indelingen kunnen in vier groepen opgedeeld worden: homoioi (gelijken, d.i. de 

(vol)burgers), hypomeiones (minderen, d.i. de burgers die hun burgerlijke voorrechten verloren zijn), perioikoi 

(omwonenden) en helotes (staatsslaven, bestond ook buiten Sparta onder andere namen). Hier telden 

vrouwen en kinderen eveneens niet mee in de sociale indeling, hoewel ze in sommige Dorische poleis - onder 

meer in Sparta - actief deelnamen aan het sociale leven. 

Homoioi 

Homoioi (Oud-Grieks: ὅμοιοι, gelijken) waren de sociale en politieke elite van de Spartaanse samenleving. Zij 

waren echter niet de enige Spartaanse burgers: ook de perioiken en de hypomeiones (verarmde homoioi met 

een minder sociaal statuut) maakten deel uit van de "staat van de Lakedaïmoniërs" die de polis Sparta was. De 

voorwaarden om homoioi te zijn waren zoon te zijn van homoioi, een Spartaanse opvoeding te hebben 

genoten, ouder dan 30 jaar zijn en deelname aan een syssitia, gezamenlijke mannenbanketten die men zelf aan 

moest meebetalen. 

Hypomeiones 

Hypomeiones (Oud-Grieks: ὑπομείονες, hypomeíones, minderen) waren in het antieke Sparta van de (laat-

)klassieke periode (4e eeuw v.Chr. en later) de "mindere" Spartaanse homoioi, die verarmd waren en daardoor, 

bijvoorbeeld ook na de verkoop van de klaros (Oud-Grieks: κλῆρος, klêros, kleros), het "erfgoed", niet meer aan 

de gezamenlijke mannenbanketten, de syssitia, konden deelnemen. 

Perioikoi 

Perioikoi of perioiken (Oud-Grieks: περίοικοι, períoikoi, omwonenden) waren inwoners in verschillende poleis 

die geen politieke rechten bezaten, maar wel bepaalde plichten (onder andere militaire). We treffen perioiken 

aan in onder meer Argolis, Elis, Thessalië, maar vooral in Sparta. In Sparta vormden ze samen met de homoioi 

en de hypomeiones de politikon Lakedaimoniôn ("de polis van de Lakedaïmoniërs"). Zij waren het ook die aan 

handel, nijverheid en scheepvaart deden in de polis, beroepen die voor de homoioi verboden waren. 

Heloten en consorten 

Heloten (Oud-Grieks: Εἵλωτες, Heílôtes) waren staatslaven in Sparta die ter beschikking gesteld werden aan de 

homoioi om hun stuk staatsgrond (Oud-Grieks: κλῆρος, klêros, kleros) te bewerken, terwijl deze op veldtocht 

waren. Enkel de staat zelf kon heloten vrijlaten. Deze vorm van staatslavernij lijkt typisch geweest te zijn voor 

sommige (vaak Dorische) poleis, want ook elders zijn dergelijke slaven geattesteerd: penestes (Πενέστης', 

Penéstês, Thessalië), klarotes, mnoites, amphamiotes en oikeis (Gortyn). 

 

De politeia van de polis 

De politeia, wat zoveel betekent als staatsregeling, van een polis kenmerkte de hele samenleving. Het was dan 

ook belangrijk dat deze politeia goed functioneerde. Als een politeia niet goed meer functioneerde, werd deze 

politeia vaak vervangen door een nieuwe of grondig hervormd. Het kiezen van een (nieuwe) politeia voor de 

polis ging dan ook niet altijd even vreedzaam. Soms kwam het zelfs tot een heuse stasis (revolutie), die de 

politeia radicaal kon omgooien. 

De instellingen van een polis kunnen worden opgedeeld in drie groepen, met name: 

     volksvergadering: bv. ekklesia, Alia, comitia; 

     raad of raden: bv. areopaag (aristocratisch), boulè (democratisch), senatus (aristocratisch); 
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     ambtenaren: archont, prytaan, ephoor, consul. 

 

Terwijl de volksvergadering samenkwam op de agora of het forum, vergaderden de raden in aparte gebouwen 

zoals het bouleuterion of de curia. Afhankelijk van de gekozen politeia (monarchie, aristocratie, oligarchie of 

democratie) bezat één van deze drie groepen (waarbij we koningen rekenen onder ambtenaren) het overwicht 

op de andere twee. Zo kreeg in het democratische Athene de ekklesia het overwicht en was er ook een interne 

verschuiving van de macht onder de raden, waarbij de boulè (ex-magistraten) de bevoegdheden van de 

areopaag (aristocraten) naar zich toetrok. 

1.2.1  monarchale staatsvorm 
See document(s): Monarchie 

Een monarchie is van origine een regeringsvorm waarbij de macht bij één persoon berust, de monarch. 

Het woord is een samenstelling van de Griekse woorden monos, μόνος, (één) en arkhein, ἄρχειν, (heersen). In 

de Oudheid waren tegenhangers van de monarchie, politeia en aristocratie. 

1.2.2 aristocratische en oligarchiese  

Aristocratie (Grieks: ἀριστοκρατία < ἀριστεύς ("beste") + κρατεῖν ("heersen")) is een regeringsvorm waarbij de 

heerschappij in handen is van de aanzienlijksten in de samenleving, de zogenaamde "aristocraten".[1] 

Doorgaans geldt binnen een aristocratie dat het lidmaatschap erfelijk is. De Griekse oorsprong van het woord 

suggereert de betekenis: geregeerd door de besten. 

Bij de oorspronkelijke implementatie van het aristocratische idee denkt men aan een aantal buitengewoon 

hoog ontwikkelde leiders die door hun verfijndheid, kennis, persoonlijkheid en gezagsuitstraling over het volk 

regeren, zoals voorgeschreven door de ideeën van de oud-Griekse filosoof Plato. Deze vorm van regeren wordt 

gezien als een andere uiting dan de hierna geschetste oligarchieën van 'aristocratieën van rijke mensen' of 

mensen van adellijke afkomst. Volgens aanhangers van deze theorie komen aristocraten aan de macht 

vanwege hun persoonlijkheid en genialiteit die vervolgens 'met recht boven de anderen uittorenen en die zich 

hoe dan ook als vanzelf in een leidersrol zullen werken'. Deze voorstelling staat haaks op het thans in zwang 

zijnde gelijkheidsdenken en het gelijkheidsbeginsel dat de basis vormt van de representatieve democratie. In 

het verlengde van de aristocratische idee staat het personalisme dat zich inzet voor het scheppen van 

persoonlijkheden die 'beter' en 'hoger' zijn dan de rest door hun krachtige aard, hun gevoel voor cultuur en 

spiritualiteit en gevoel voor leiderschap. 

 

Bij een oligarchie (Oudgrieks: ολιγος (oligos) = 'weinig' en αρχειν (archein) = 'heersen') is de macht in handen 

van een kleine groep mensen. Deze mensen kunnen te onderscheiden zijn door onder andere hun koningschap, 

rijkdom, familiebanden, educatie of prestige. 

In een oligarchie is de autoriteit van de wetten afgeleid van de autoriteit van deze gesloten elite. Het is een van 

de vijf staatsvormen beschreven door Plato, die de oligarchie identificeert als de 'slechte' variant van 

aristocratie omdat die uitsluitend de bevoordeling van de eigen klasse voor ogen heeft. 

Voorbeelden 

De beroemdste oligarchische polis was Massalia, wiens staatsinrichting gedurende de oudheid de bewondering 

van velen genoot. Ook de poleis Sparta, Korinthe en Athene zijn ooit voorbeelden geweest van oligarchieën. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Monarchie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oligarchie
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De term 'oligarch' werd weer veel gebruikt toen na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie verschillende 

topmensen uit de Russische zakenwereld nauwe banden bleken te onderhouden met de politiek en zo hun 

invloed konden aanwenden bij politieke besluitvorming. Om dezelfde reden worden de Verenigde Staten 

tegenwoordig ook steeds vaker als oligarchie getypeerd.[2][3][4] 

Voorbeeld van een door een oligarchie bestuurd land in de huidige tijd is Saoedi-Arabië, waar de macht 

gedeeld wordt door een duizendtal prinsen die deel uitmaken van het Huis van Saoed.[bron?] 

1.2.3 democratische 
See document(s): Democratie 

Democratie is een bestuursvorm. Het Nederlandse woord[1] stamt af van de Griekse woorden δῆμος (dèmos), 

"volk" en κρατέω (krateo), "heersen, regeren" en betekent dus letterlijk "volksheerschappij". Dit houdt in dat 

het volk zelf stemt over de wetten, zoals in het oude Athene, of het volk verkiest vertegenwoordigers die de 

wetten maken, zoals in België en Nederland. 

De oudst bekende democratie was die van Clisthenes in Athene in de Griekse oudheid, hoewel die nog niet 

sterk leek op wat wij ons tegenwoordig bij het woord democratie voorstellen. Zo mochten vrouwen, slaven en 

metoiken (vreemdelingen, "medebewoners") in Athene niet meebeslissen. 

 

"Wij hebben een staatsvorm die niet een kopie is van de instellingen van onze naburen. In plaats van anderen 

na te bootsen, zijn wij juist een voorbeeld voor hen. Onze staatsvorm heet een democratie, omdat ze in handen 

is van velen en niet van enkelen. In persoonlijke geschillen verzekeren onze wetten gelijk recht aan allen en de 

publieke opinie eert een ieder die zich door iets onderscheidt in het openbare leven boven anderen, niet om de 

klasse, waartoe hij behoort, maar om zijn waarde alleen. Armoede is voor niemand die de staat van nut kan zijn 

een beletsel, hoe gering zijn aanzien ook is." (Perikles' lijkrede (Perikleous logos epitaphios) zoals ze is 

vastgelegd door Thoukydides, II 37.[2]) 

1.3 Filosofie tijdslijn 

1.3.1 600-490 vC Presocratici 
See document(s): Presocratische_filosofie 

Presocratische filosofie is de naam die gegeven wordt aan de oud-Griekse wijsbegeerte die aan Socrates (469 - 

399 v.Chr.) voorafging. Daartoe behoren overigens ook enkele tijdgenoten van Socrates (zoals Democritus) die 

wegens hun denken toch gerekend worden tot deze groep van presocraten of presocratici. (Oudgrieks: 

"προσωκρατικοι φιλόσοφοι" - prosôkratikoì philósophoi = voorsocratische filosofen.) 

Binnen het oud-Griekse (voorsocratische, voor-klassieke) denken komen onder meer voor: mathematica, 

kosmologie, kosmogonie, natuurfilosofie, ethiek en andere grondvragen van de wijsbegeerte. 

Een geliefd onderwerp was het zoeken naar de oergrond, de Аρχή (Archè), van alle bestaan. Zo meende Thales 

die in het element water te vinden, Anaximander in het Apeiron (een soort oneindige materie) en Anaximenes 

in lucht. De presocratici worden om die reden gezien als de eersten in de westerse filosofie die alomvattende 

theorieën over de wereld formuleerden, een wereld die zij met hun rede probeerden te begrijpen. Daarom 

vertegenwoordigen de presocratici zeker niet een "primitief" voorstadium van de filosofie zoals we haar nu 

kennen. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Democratie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Presocratische_filosofie
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Van mythos naar logos 

Met het gevaar voor te sterke vereenvoudiging kan men toch wel stellen dat zich vanaf ca. 650 v.Chr. rond de 

Ionische Zee een fundamentele verandering voltrok in het wereldbeeld van de denkende Grieken. Tot dan toe 

werd het wereldgebeuren vooral verklaard door en toegeschreven aan handelingen van een groot aantal 

goden, zoals beschreven in de vele verhalen van de Griekse mythologie. Vanaf de 7e eeuw v.Chr. trad er echter 

een duidelijke kentering op. Men ging pogingen doen om de natuur en het leven zelf te doorgronden. Bij de 

presocratici speelden de goden, -die 150 jaar eerder nog bij Homeros het lot van Troje bepaalden-, geen 

wezenlijke rol meer. Men probeerde de wereld en het wereldgebeuren vanuit de natuur zélf met behulp van 

de rede te verklaren en er een wetmatigheid (logos) in te vinden. 

De presocratici legden de fundamenten voor de wetenschap, en de wetenschappelijke benadering van de 

werkelijkheid. Kernbegrippen die zij introduceerden zijn aletheia en logos. Deze begrippen stelden zij in de 

plaats van de conventionele mythologie. Zij gingen de concurrentie aan met priesters en orakels. Een mens kan 

zelfstandig tot inzicht komen in de structuur van de werkelijkheid. Het waarom van bijvoorbeeld een 

zonsverduistering werd niet gezocht in de streken van een god, maar in puur materiële verhoudingen. 

De kosmos, maar ook de aardse natuurverschijnselen worden niet gestuurd door goden, en zijn ook geen 

verschijning van goden. Het is niet een onsterfelijk, oppermachtig wezen dat iedere dag van horizon naar 

horizon trekt; het is een vurige bal. De werkelijkheid bestaat simpel uit dingen, die veranderen als gevolg van 

wetmatigheden, en niet als gevolg van goddelijke autoriteiten. 

Hoe is dit afstand nemen van het mythische denken te verklaren? Van belang daarbij is o.a. de omstandigheid 

dat de Griekse kolonisten aan de Ionische kusten ijverig handel dreven met allerlei gebieden rond de 

Middellandse Zee. Hierdoor had men contacten met o.a. het Griekse moederland, maar daarnaast ook met 

niet-Griekse culturen in Voor-Azië, Egypte, Fenicië en Zuid-Italië, die een belangrijke invloed zouden 

uitoefenen. 

1.3.2 490-400 vC Sofisme 
See document(s): Sofistiek 

De sofistiek was een filosofische stroming uit de Griekse oudheid. Een sofist is een vertegenwoordiger van de 

beweging der sofisten, leraren in de filosofie en retorica. Het Griekse woord σοφιστης; sophistés, kan het best 

vertaald worden als geleerde of deskundige. 

Aan de sofisten komt de eer toe om als eersten de wetten van het denken te hebben gesystematiseerd (logica). 

Zij waren ook de voorlopers van de socratische dialectiek en van aristotelische logica. Latere sofisten waren 

meer op materieel succes uit en benadrukten het belang van retoriek als de kunst van de overtuiging in de 

politiek, in de rechtszaal of in andere discussies. Tegen deze praktijk nam Socrates stelling, want waarheid kon 

volgens hem niet afhankelijk zijn van degene die het overtuigendst op gevoelens inpraatte en met alle 

mogelijke middelen zijn gelijk probeerde te halen. Op die manier werd een slechte zaak immers als goed 

voorgesteld. Vooral onder invloed van de dialogen van Plato kregen de sofisten een kwalijke reputatie, en werd 

sofistiek verbonden met een manier van redeneren waarbij drogredenen werden gebruikt (sofismen). 

 

Geschiedenis 

In het Athene van de 2e helft van de 5e eeuw v.Chr. werd de term gebruikt voor (meestal rondreizende) 

"beroepsdenkers" die hun encyclopedische vakkennis inzake wiskunde, literatuur, filosofie en vooral ook 

welsprekendheid, praktische staatkunde en recht, tegen (hoge) betaling dienstbaar maakten aan de opleiding 

van de rijpere jeugd uit de gegoede middenklasse. Hun bedoeling was hun leerlingen door middel van 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sofistiek
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onderwijs op het vlak van kennisleer en welsprekendheid op te leiden tot bekwame mensen die een leidende 

rol zouden kunnen spelen in de gedemocratiseerde maatschappij en in staat waren het woord te nemen in de 

volksvergadering (Grieks: ekklèsia). De sofisten kwamen uit vrijwel alle gebieden van de Griekse wereld en 

doceerden in bijna alle steden. 

De opkomst en uitbouw van de democratische staatsvorm (onder meer te Athene) schiep de behoefte aan 

degelijke voorbereiding op het politieke leven en stelde andere en hogere eisen aan het (hoger) onderwijs. De 

economische voorspoed in de vijfde eeuw v.Chr. vergrootte ook de vraag naar dergelijk onderwijs. Met de 

opleiding die de sofisten verstrekten gingen echter technieken en kunstgrepen gepaard, die niet zozeer 

dienden om Waarheid en Recht te doen zegevieren, maar om in alle omstandigheden het eigen gelijk te halen. 

Dit kwam hen op felle kritiek van Socrates te staan.  

  

1.3.3 469-399 vC Socrates 
See document(s): Socrates_%28filosoof%29 

Socrates en de sofisten 

Met de sofisten had Socrates gemeen dat hij zich op menselijke gedragingen richtte en minder op de 

natuurfilosofie zoals de presocraten of presocratici. En evenals de sofisten vond Socrates het gesproken woord 

belangrijk, maar met de invulling die hij hieraan gaf zette hij zich juist tegen hen af. De nadruk die sofisten 

legden op “gelijk krijgen” in plaats van “gelijk hebben”, leidt volgens Socrates tot een cynische opvatting over 

het leven, waarin waarachtigheid en ethiek ondergeschikt zijn. Het belang dat de sofisten hechtten aan 

overtuigingskracht en welsprekendheid als doel op zich, verraadt slechts een gebrek aan inzicht in de waarheid 

in de vorm van objectieve en algemeen geldende maatstaven om het menselijk gedrag aan te beoordelen. De 

pretentie van de sofisten om leerlingen een juiste levenshouding bij te brengen kan dan volgens Socrates niet 

worden waargemaakt. 

Socrates en Plato 

Plato was eigenlijk een dichter. Op een dag liep hij met enkele rollen eigen werk onder de arm naar de plaats 

waar hij hiermee de deelname aan een wedstrijd voor de beste poëzie kon waarmaken. Toen hij over de agora 

(Grieks voor "markt") liep, hoorde hij de stem van een man die zijn aandacht trok. Hij ging op een groepje 

toehoorders rond die man af en ontmoette er Socrates. Geboeid bleef hij daar de hele tijd staan luisteren, tot 

het te laat was om zijn werk nog op het bureau af te geven. Dit voorval gooide zijn hele leven om en hij begon 

de weg van Socrates te volgen en te bestuderen. 

Omdat we Socrates voornamelijk via Plato kennen, is het (nog steeds) onduidelijk waar Socrates' leer precies 

ophoudt en waar die van Plato begint. In zijn Metafysika (987b) zegt Aristoteles echter dat Socrates voorbijging 

aan de fysieke wereld en zijn denken wijdde aan de moraal en zich als eerste denker in déze sfeer op de 

definities richtte om naar de universalia te zoeken, en dat Plato hem hierin volgde. Plato nam aan dat er geen 

algemene definities van de zintuiglijke dingen konden zijn (die immers waarneembaar steeds aan verandering 

onderhevig waren) en dat we daarom de algemene definities dus elders moeten zien te vinden. Plato noemde 

die algemene definities: "Ideeën". Alles overziend kunnen we stellen dat Plato voortborduurde op de 

socratische dialectische methode waarmee Socrates de (meestal nog onvolmaakte) definities van anderen 

toetste in hun onderling verband (en waarmee hij zich niet altijd populair maakte). Zoals Plato een zelfstandig 

bestaan toekende aan de ideeën, deed Socrates dit niet ten aanzien van zijn definities. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Socrates_%28filosoof%29


11 
 

1.3.4 427-347 vC Plato 

1.3.5 3854-322 vC Aristoteles 

1.4 490 vC Slag bij marathon: poging Perzen  om poleis in te lijven  
See document(s): Slag_bij_Marathon 

De Slag bij Marathon was de beslissende veldslag die de Eerste Perzische Oorlog beëindigde en de eerste 

poging van de Perzen om de Griekse stadstaten bij het rijk te voegen. 

In augustus 490 v.Chr. landde een Perzisch expeditieleger op advies van Hippias aan de oostkust van Attica, ter 

hoogte van het dorp Marathon, op grote loopafstand van Athene. Onder de charismatische leiding van 

Miltiades wisten de Atheners deze poging te verijdelen. Volgens hoge ramingen verloren de Perzen 6000 à 

7000 man. 

 

  

1.5 480 vC: Griekse oorlog 
See document(s): Xerxes_I 

Xerxes I (Perzisch: خشایارشا) was koning van het Perzische Rijk van 485 - 465 v.Chr. tijdens de dynastie van de 

Achaemeniden.  

Hoewel Xerxes Ionië, de door Griekse kolonisten bewoonde kust van Klein-Azië, al onder zijn gezag had, was 

zijn vader er in de Eerste Perzische Oorlog niet in geslaagd om Griekenland zelf te onderwerpen. Xerxes trok in 

480 v.Chr. met een leger door Klein-Azië naar de streek rond Troje, waar hij de Hellespont overbrugde en 

overstak. Dit markeerde het begin van de Tweede Perzische Oorlog. 

De Grieken besloten dat het Perzische leger alleen op de landengte van Korinthe tegen te houden zou zijn en 

trokken daar inderhaast hun legers samen. Zo trok Xerxes door Thessalië naar het zuiden en kreeg overal aarde 

en water aangeboden (een teken van onderwerping), behalve van het kleine Plataeae en Thespiae. De oorlog 

leek zo goed als gewonnen. 

Bij de bergpas van Thermopylae, nog ten noorden van Athene, kwam echter de eerste onaangename 

verrassing. Ongeveer 4.000 Grieken onder Leonidas hielden langer stand dan voorzien, al werden ze uiteindelijk 

na verraad onder de voet gelopen. Hetzelfde gold voor Artemisium, waar de Griekse vloot onverwacht lang 

stand hield. (Hoewel Herodotus duidelijk laat merken dat de Grieken het zwaar te verduren kregen, werd de 

driedaagse zeeslag later beschouwd als Griekse overwinning.) 

Eind september werd Athene ingenomen en geplunderd, maar op de 29e werd de Perzische vloot verslagen ten 

westen van Athene in de zeeslag bij Salamis. Omdat het enorme Perzische leger nu niet meer voldoende kon 

worden bevoorraad - daarvoor was een transportvloot noodzakelijk - trok Xerxes zijn troepen terug. Met de 

buit uit Athene kon Xerxes zijn gezicht redden en als triomfator terugkeren. 

Xerxes keerde dus terug naar Sardis in Klein-Azië. Een onbeantwoorde vraag is waarom hij zijn vloot, die nog 

altijd zeer talrijk was en kon worden opgekalefaterd, ontbond en veel troepen terugtrok. De slagen bij 

Thermopylae, Artemisium en Salamis, hoezeer die ook tot de verbeelding van het nageslacht hebben 

gesproken, waren namelijk niet strategisch doorslaggevend. 

1.5.1 De slag bij Thermopylae 
See document(s): Slag_bij_Thermopylae 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Marathon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Xerxes_I
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Thermopylae
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Na de nederlaag van Darius I in de slag bij Marathon, had zijn zoon en opvolger Xerxes een aantal jaren 

gebruikt om zijn leger weer op sterkte te brengen, zodat hij de oorlog met de Grieken kon doorzetten. In 480 

v.Chr. trok Xerxes met zijn leger via een uit schepen gemaakte brug de Hellespont over. 

De Griekse stadstaten verzamelden zich onder leiding van Sparta, wiens soldaten beschouwd werden als de 

best getrainde soldaten ter wereld. Om politieke en religieuze redenen kon het Griekse leger niet op volledige 

sterkte aantreden. Omdat hij de uitkomst van de veldslag al voorzag, koos koning Leonidas van Sparta zelf 300 

hoplieten, waarbij de enige voorwaarde was dat deze mannen zonen hadden die oud genoeg waren om de 

familieverantwoordelijkheden van hun vaders over te nemen. In totaal bestond het Griekse leger uit ongeveer 

4000 man, bij de 300 waren ook nog eens soldaten vanuit de buurt geronseld. Volgens Herodotus had Xerxes 

meer dan 1 miljoen man, en dronken ze hele rivieren leeg. 

Leonidas koos een nauwe pas in de bergen, bij Thermopylae, als de plaats waar de Grieken de Perzen op 

zouden wachten. In die tijd was de pas zo nauw dat slechts twee strijdwagens met moeite naast elkaar konden 

rijden. Aan de ene kant was een steile berghelling, aan de andere kant een steile klif. 

 

Xerxes, die niet kon geloven dat slechts zo weinig soldaten tegenover zijn leger stonden, gaf de Grieken 4 

dagen de tijd om terug te trekken. Toen zijn leger rusteloos begon te worden, gaf hij het bevel aan te vallen. De 

Spartanen hadden zich georganiseerd in een falanx, een opstelling van hoplieten met een dichte rij schilden en 

gevelde lansen van verscheidene rijen diep; deze was voor de minder bewapende Perzische infanteristen 

vrijwel ondoordringbaar; een falanx is geen goed wendbare opstelling, maar dankzij de situering in een bergpas 

konden de Grieken niet omsingeld worden. De Perzische numerieke overmacht werd daardoor tenietgedaan. 

Zelfs de goed getrainde Perzische Onsterfelijken konden niet door de linies van de Spartanen breken. 
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De goed getrainde en zwaar bewapende Spartanen richtten een bloedbad aan onder de Perzen, die er maar 

niet in slaagden de rangen van de Spartanen te doorbreken. Deze eerste fase duurde twee dagen. Op dat 

moment liep de Griek Ephialtes over naar de Perzen. Hij vertelde hen over een andere bergpas, die slechts 

bewaakt werd door 1000 man uit Fokis. De Perzen stuurden een deel van hun troepenmacht door de andere 

pas, en behaalden een eenvoudige overwinning. 

Leonidas en zijn mannen werden toen van voor en van achter aan gevallen. Dit werd de Spartanen echter te 

veel. De daaropvolgende slag was zeer heftig. De Spartanen vochten fel, en slaagden erin twee broers van 

Xerxes te doden. Uiteindelijk werd Leonidas gedood, samen met al zijn mannen. 

Toen het lijk van Leonidas door de Perzen gevonden werd, liet Xerxes, woedend over de zware verliezen die hij 

geleden had, dit lijk onthoofden en kruisigen. Dit was heel ongebruikelijk bij de Perzen; meestal behandelden 

ze vijanden die dapper hadden gevochten, respectvol, zoals Pytheas, zoon van Ischenous, toen die bij Skyros 

gevangengenomen werd.[1] Xerxes stond bekend om zijn woedeaanvallen, zoals bij het oversteken van de 

Hellespont, waar hij het water geselde omdat dit hem niet wilde gehoorzamen.[2] 

De militaire betekenis van Thermopylae was beperkt; in de westerse geschiedschrijving heeft Thermopylae wel 

de status gekregen van schoolvoorbeeld van een heldhaftige nederlaag. Het was geen keerpunt in de oorlog. 

Het kon niet voorkomen dat Athene vervolgens geplunderd werd door de Perzen, maar het gaf de bevolking 

wel de tijd om te vluchten naar het naburige eiland Salamis, waar korte tijd later de beslissende zeeslag bij 

Salamis zou plaatsvinden. 

Na de oorlog, toen de Perzen verslagen en verdreven waren, verzamelden de Grieken hun doden en begroeven 

die op de heuvel. Er werd een stenen leeuw opgericht ter herdenking van Leonidas. Veertig jaar na de slag 

werd Leonidas' lichaam van Thermopylae naar Sparta overgebracht, waar het met militaire eer herbegraven 

werd. Elk jaar werden tot zijn eer begrafenisspelen georganiseerd. 

  

1.6 479 vC: delische bond 
See document(s): Delische_Bond 

De Delische Bond, ook wel de Delisch Attische (of Attisch-Delische) Zeebond, is de moderne benaming die men 

geeft aan het bondgenootschap uit de Griekse Oudheid dat Athene met verschillende staten van de Egeïsche 

Zee sloot als tegenhanger voor de Peloponnesische Bond. In de oudheid heette de liga gewoon "Athene en zijn 

bondgenoten". 

Na afloop van de Perzische Oorlogen kwamen de staten die door de Perzische expansiepolitiek bedreigd waren, 

in 479 v.Chr. samen op Delos, en sloten er een militair samenwerkingsverbond met het doel onderlinge hulp te 

verstrekken tegen de dreiging van de Perzen. De conferentie was er gekomen op initiatief van de Atheense 

leiders Aristides en Kimon II. 

Leiding en organisatie 

Model voor de organisatie stond de Peloponnesische Bond onder leiding van Sparta. De leiding van de Delische 

Bond werd toevertrouwd aan Athene, omdat het de machtigste vloot bezat. Bij de aanvang werd 

overeengekomen dat het bondgenootschap niet tegen Sparta gericht was, en evenmin een machtsinstrument 

van Athene mocht zijn. De bond werd georganiseerd als een permanent genootschap, zowel defensief als 

offensief. 

Het eiland Delos werd gekozen als centrum en zetel van de vergaderingen, waarbij Athene evenals de andere 

lidstaten (spoedig meer dan 150!) slechts één stem had. De lidstaten verplichtten zich ertoe schepen ter 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Delische_Bond
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beschikking stellen ofwel een evenredige financiële bijdrage (Grieks φόρος) te leveren. Aldus vormde zich op 

Delos een heuse bondsschat. 

 

In de praktijk was de suprematie van Athene echter groter dan uit de aangegane verbintenissen en uit de 

clausules bleek. Nadat de Perzische dreiging nagenoeg opgehouden had te bestaan, werd de Delische Bond 

geleidelijk aan misbruikt als instrument voor de uitbouw van een Atheens imperium. De kleinere lidstaten bleef 

doorgaans geen andere keuze dan het machtige Athene in alles te volgen. Oppositie en afvalligheid werd niet 

geduld, en zelfs als verraad afgestraft. Toen Athene in 454 v.Chr. onder impuls van Pericles eenzijdig besloot 

om de bondsschat binnen haar eigen stadsmuren in veiligheid te brengen, werd het duidelijk dat de 

"supermacht" Athene de leiding had overgenomen. Jaarlijks werd er een contributie van 1.000 talenten geëist, 

lidstaten die zich hiertegen verzetten, verloren zelfs bij geringe verdenking hun zelfstandigheid. Athene kon het 

zich permitteren eenzijdig de bondsbijdrage te verhogen en de contributie aan te wenden voor eigen 

doeleinden (onder meer de realisatie van grootscheepse bouwwerken op de Acropolis, en andere 

infrastructuurwerken). 

Dit was de hoofdoorzaak van de Peloponnesische Oorlog, die in 404 v.Chr. eindigde met de volledige nederlaag 

van Athene, dat daarbij zijn controle over Delos verloor vanwege de opheffing van de Attisch-Delisch Bond. 

1.7 404 vC Peloponnesche oorlog 
See document(s): Peloponnesische_Oorlog 

De Peloponnesische Oorlog (431 - 404 v.Chr.) was een strijd tussen de oude stadstaten Athene en Sparta, de 

twee grootmachten van het Griekenland van die tijd. 

Het was een lange en afmattende oorlog (met onderbrekingen af en toe) tussen beide Griekse grootmachten, 

de aristocratische oligarchische landmacht Sparta en de democratische zeemogendheid Athene, elk met haar 

bondgenoten. Omdat geen enkele Griekse stadstaat in deze oorlog neutraal en afzijdig kon blijven, kan men dit 

conflict gerust een kleine "(Griekse) wereldoorlog" noemen. Na afloop van de oorlog kwamen beide partijen zo 

verzwakt uit de strijd, dat zij geen van beide ooit nog hun vroegere grootheid konden terugwinnen. 

 

  

1.8 Perikles en de lijkrede van  Thukydides  
See document(s): Perikles 

Perikles (Grieks: Περικλῆς, Latijn: Pericles) (Cholargos, 495 v.Chr. - Athene, 429 v.Chr.), was een charismatisch 

staatsman en veldheer, de ongekroonde leider van Athene gedurende de grootste culturele en politieke 

bloeitijd die de stad ooit gekend heeft. Door zijn persoonlijkheid en zijn optreden wordt de gehele periode ook 

soms ‘de eeuw van Perikles’ of 'Gouden eeuw van Athene' genoemd. 

Perikles dankte zijn charisma vooral aan zijn buitengewone welsprekendheid. “De godin der overreding zat op 

zijn lippen”, beweerde de dichter Eupolis. Thukydides heeft zijn redenaarstalent vereeuwigd met de beroemde 

lijkrede (“Epitaphios”) die Perikles uitsprak bij de herdenkingsplechtigheid voor de eerste gesneuvelden uit de 

Peloponnesische Oorlog. Hoewel van aristocratisch komaf en een hooghartig karakter - de ‘Olympiër’ noemden 

zijn opponenten hem - heeft Perikles zich als politicus een democratische visie eigen gemaakt en deze in dienst 

gesteld van zijn vaderstad Athene, die hierdoor dé antieke democratie bij uitstek werd en de suprematie 

verkreeg in de Griekse wereld. Door zijn beleid konden de handwerkslieden ruim in hun levensonderhoud 

voorzien met de vele bouwprojecten op de Akropolis en in de Piraeus. Arme burgers konden zich door 

vergoeding voor staatsdienst opwerken, zodat iedereen zich met staatszaken kon bezighouden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Peloponnesische_Oorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Perikles
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2 Plato 
See document(s): plato 

Plato (477-399 v. Chr.) werd geboren in Athene. Hij groeide op in een vooraanstaande familie en was een 

Atheense burger met een hoge status. Vanaf zijn jeugd was Plato betrokken bij de kring rondom Socrates, door 

wie hij sterk beïnvloed werd. Plato behoort tot een van de meest bekende filosofen in de Westerse 

geschiedenis. Zijn belangrijkste politiek-filosofische werk was Politeia, waarin hij het begrip 'rechtvaardigheid' 

besprak. Hij was een criticus van democratie, net als Aristoteles. 

 

Gedachtegoed 

Plato legde met zijn werk een grondslag voor het klassieke natuurrecht. Dit hield in dat er in de natuur normen 

te vinden zijn, die voorafgaan aan door mensen bedachte wetgeving. Door gebruik te maken van de rede 

konden wij uit deze normen een objectieve maatstaf voor het recht afleiden. 

In zijn werk Politeia liet Plato een dialoog plaatsvinden tussen Socrates en de sofisten, een groep filosofen met 

het uitgangspunt dat er geen objectieve waarden bestonden. Plato zag rechtvaardigheid als het belangrijkste 

organisatieprincipe van een politieke gemeenschap. 

Met democratie had Plato niet veel op, aangezien dit onrechtvaardige systeem niet werd geregeerd door 

filosofen en dus ook niet door rede of wijsheid. Met steun van de menigte toegang krijgen tot de regerende 

klasse was dan ook een onrechtvaardige handeling. Ook met de hulp van geweld of rijkdom toegang krijgen tot 

de regerende klasse was niet zoals hij voor ogen had. In zijn utopische beeld van de staat kon de massa zich 

nooit genoeg ontwikkelen om daadwerkelijk mee te beslissen. Het regeren was daarom slechts voorbehouden 

aan een select groepje filosofen. 

In de Griekse oudheid stonden drie deugden hoog in het vaandel, namelijk kennis, moed of wilskracht en 

zelfbeheersing. In Politeia maakte Plato onderscheid in drie klassen met elk hun eigen kwaliteiten. De klasse 

van regeerders (wachters genoemd) moesten vooral kennis bezitten, de militaire klasse had moed en 

wilskracht nodig. De arbeidende klasse had het meest baat bij zelfbeheersing. Deze vorm van arbeidsdeling 

hield ook verband met de rechtvaardigheid die voor Plato zo belangrijk was. In de ideale staat zag Plato 

namelijk graag dat iedereen doet waar hij aanleg voor had. Dit zou leidden tot een maatschappij waarbinnen 

mensen hun taak in onderlinge harmonie konden verrichten, en zo kon de maatschappij zich het beste 

ontwikkelen. 

3 Aristoteles 
See document(s): aristoteles 

Net als Plato was Aristoteles (384-322 v. Chr.) een criticus van de democratie in Athene. Aristoteles werd 

geboren in Macedonië waar hij banden had met het hof,  dankzij zijn vader die hofarts was. Toen hij zeventien 

was, ging hij naar Athene en werd daar leerling aan de academie van Plato. 

Aristoteles bracht een deel van zijn leven door als leraar van Alexander de Grote aan het Macedonische hof, die 

toen nog de troonopvolger was, en richtte later in Athene zijn eigen lyceum op. In zijn boek Politica gaf hij een 

beschrijving van de ideale staat en een analyse van regeringsvormen. Met zijn theorie gaf hij een aanzet tot de 

republikeinse traditie. 

 

http://www.parlement.com/id/viutjuqxh9c2/plato
http://www.parlement.com/id/vivadlocxcf4/aristoteles
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Gedachtegoed 

Aristoteles was van mening dat alles een eindbestemming (telos, teleologie) had. Die eindbestemming 

bepaalde ook de natuur die dingen hadden. Zo was de stadstaat voor Aristoteles de meest natuurlijke vorm van 

gemeenschap. Deze had zich al ontwikkeld tot zijn eindbestemming die in zijn natuur lag vastgelegd. Daaraan 

vooraf kwam nog het gezin en het dorp. De stadstaat, ook wel polis genoemd, was voor Aristoteles de hoogste 

vorm van gemeenschap. 

Een mens kon dan ook alleen een goed leven leidden als zij als actief (politiek) burger van een stadstaat leefde. 

Het goede leven zou objectief vast te stellen zijn. Een gelukkig leven kon men alleen hebben als men het 

midden hield tussen extremen. Dit betekende dat een mens verschillende deugden moest nastreven. Kortom, 

het goede leven kon alleen geleefd worden in een stadstaat, door vrije burgers. Voor vrouwen, kinderen en 

slaven was dit echter niet haalbaar; zij waren minder rationeel, en dus niet gelijk aan vrije burgers.   

Elke staat had verschillende functies en klassen nodig om zelfstandig te kunnen bestaan. Bij elke klasse 

(boeren, ambachtslieden, handelaren, militairen, priesters en politici of rechters) hoorde een bepaalde functie. 

Aristoteles was van mening dat politieke functies alleen door militairen, priesters, politici en rechters vervuld 

mochten worden. Zij hielden zich namelijk niet bezig met materiële zaken. Hij zag wel in dat dit in de praktijk 

moeilijk haalbaar was. Als het gaat om regeren telde voor Aristoteles dan ook het gewone volk mee, met 

uitzondering van vrouwen, kinderen en slaven. Het gehele volk had gezamenlijk namelijk meer kennis dan de 

deskundigen, daarbij telde ook praktische kennis mee. 

 

De ideale staat moest in de eerste plaats haalbaar zijn, en Aristoteles zag om zich heen dat er verschillende 

regeringsvormen waren. Hij maakte dan ook allereerst onderscheid tussen een regering van één, velen en 

weinigen. Een goede regering werd geleid door het algemeen belang en was in overeenstemming met de wet. 

Een slechte regering berustte daarentegen op eigenbelang en werd volstrekt willekeurig geleid. Tot slot maakte 

hij nog onderscheid tussen een regering van de armen en van de rijken. In zijn beeld van een ideale staat was 

er sprake van een brede middenlaag van boeren en werden de politieke functies evenwichtig verdeeld over alle 

klassen. 

3.1 De mens als politiek dier 
See document(s): www.staalkaart.be 

De Politica is een sleuteltekst in het westerse politieke denken. Het is een cruciaal werk over de organisatie van 

de staat en de plaats van de burger daarin. Aristoteles onderzoekt uitvoerig de bestaande staatsinrichtingen en 

formuleert onderweg zijn kritiek op Plato’s utopieën. Wanneer in de Middeleeuwen het boek in het Latijn 

verschijnt, begint de invloed op de Europese politieke cultuur, van Thomas van Aquino tot Karl Marx, van 

Hobbes tot Montesquieu.   

 

Politica 

Net als op het gebied van de wetenschappen waren de Grieken de eersten om samenlevingsverbanden 

intensief te bestuderen en staatstheorieën te ontwerpen. Al sinds Homeros staat de polis in het Griekse 

denken over de gemeenschap centraal. Hesiodus, Solon, Herodotus, Protagoras, Socrates en Plato gingen 

allemaal Aristoteles vooraf. Behalve bij Plato, wiens denken over de polis een heus systeem vormde, is bij 

Aristoteles’ voorgangers het praktische politieke denken en niet zozeer de politieke theorievorming van primair 

belang. 

http://www.staalkaart.be/?q=artikel/de-mens-als-politiek-dier
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Aristoteles was op zijn beurt dan weer een van de eersten om zijn diverse onderzoekingen te systematiseren. 

Zo verdeelt hij de ‘menselijke kundigheden’ in drie soorten: productieve (bijvoorbeeld landbouwkunde), 

theoretische (bijvoorbeeld metafysica) en praktische (bijvoorbeeld ethica). Bij deze laatste soort, zo betoogt 

Aristoteles in zijn Ethica Nicomachea, is het doel van het handelen de handeling zelf. Willen we deze 

kundigheid bestuderen, dan moet ons onderzoek zich richten op het doel van menselijk handelen en het 

functioneren van de mens in grotere en kleinere verbanden. De Ethica en de Politica zijn de twee belangrijkste 

geschriften gewijd aan dergelijk onderzoek. Beide hebben hetzelfde thema: Aristoteles spreekt zelf van ‘de 

filosofie van menselijke zaken’. Ethiek en politiek zijn zonder meer onder één noemer te rangschikken. Niet 

verwonderlijk dus dat Aristoteles de Politica al aankondigde op het einde van de Ethica. De Politica vormt met 

andere woorden de bekroning van de Ethica. Samen met de Retorica hebben we zo de drie pijlers van de 

peripatetische filosofie, de ‘trias aristotelica’.  

 

Het politieke dier 

Zoals gezegd is alle handelen voor Aristoteles gericht op een doel. Het gemeenschappelijke doel van het 

menselijke handelen is ‘welzijn’ of ‘geluk’ (eudaimonia). Dit streven omschrijft hij als ‘een activiteit van de ziel 

overeenkomstig haar voortreffelijkheid’ (aretê). Deze handeling draagt bovendien haar doel in zichzelf: wie 

eenmaal dergelijk ‘welzijn’ heeft bereikt, heeft niets anders nodig. Dankzij de werkzaamheid van ons verstand 

onderscheidt de mens zich van andere levende wezens en kunnen we de meest voortreffelijke eigenschappen 

waarmaken en handhaven. De mens is tegelijk een sociaal wezen – een zôon politikon of een politiek dier – en 

kan een optimaal welzijn bereiken binnen de polis, de gemeenschap met de grootst mogelijke 

rechtvaardigheid. Van nature ontplooit de burger zich het best in de polis, waar ‘geluk’ gelijk staat aan een 

goed leven voor alle leden van de gemeenschap. 

Aangezien de werkelijkheid toont dat niet iedere polis hetzelfde doel nastreeft of een zelfde structuur heeft, 

rijst de vraag welke het best aan de voorwaarden voldoet en hoe die ingericht moet zijn. Voor het schrijven van 

zijn Politica bestudeerde Aristoteles de staatsinrichting of constitutie van meer dan 150 steden in het oude 

Griekenland. Zo kwam hij tot een ontwerp van een staatkundig systeem gebaseerd op de hoogst mogelijke 

stabiliteit en rechtvaardigheid. De beste staat is onafhankelijk, beperkt in omvang, met een zekere welvaart en 

met als uiteindelijk doel het goede en gelukkige leven dat op deugd is gebaseerd. De verantwoordelijkheid van 

de macht, het doel van de opvoeding, de rol van het onderwijs, de vorming van de burger, de aard van het 

burgerschap en de verhouding tussen de uitvoerende en rechtsprekende machten: het komt allemaal aan bod 

in dit politiek denken. 

 

God of beest 

‘Wie niet in staat is deel te nemen in een gemeenschap, of daaraan geen behoefte heeft omdat hij zichzelf 

genoeg is, maakt geen deel uit van een polis, en is dus ofwel een beest of een god’. Deze bekende zin is 

Aristoteles’ politieke filosofie in een notendop 

4 Klassiek burgerschap, een ideaal voor nu?  
See document(s): klassiek-burgerschap-een-ideaal-voor-nu 

De burger in de moderne Westerse samenleving is zo weinig betrokken bij het bestuur, dat wel gesproken 

wordt van een crisis van het liberale systeem. Zou, ondanks alle verschillen, het oude Athene niet een 

voorbeeld kunnen zijn? In het klassieke ideaal stond niet het individu, maar het goed functioneren van de 

http://www.kennislink.nl/publicaties/klassiek-burgerschap-een-ideaal-voor-nu
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burgergemeenschap voorop. Wanneer iedere burger een aandeel in de staat had dat bij hem paste, zou er 

een rechtvaardige samenleving ontstaan. 

door Josine H. Blok 

 

Burgerschap, aanknopingspunten met de Griekse polis? 

Wat moeten we denken van de verhouding tussen burger en overheid? Wat is nu eigenlijk het nut van 

verkiezingen? En hoe kunnen we meer samenhang creëren tussen oude en nieuwe burgers zonder een inbreuk 

te maken op ieders vrijheid? Over vragen als deze wordt de laatste jaren intensief gediscussieerd. Het centrale 

begrip in deze kwesties is burgerschap : de manier waarop eenieder die rechtens burger van onze samenleving 

is, aan die rechten inhoud geeft. Een bron van inspiratie in dit debat is het burgerschap uit de antieke wereld, 

met name het burgerschap van de klassieke Griekse polis en in het bijzonder van democratisch Athene (ca 500–

300 v.Chr.). Welke aanknopingspunten denkt men daar te vinden? 

Aan de moderne democratische praktijk ligt een opvatting van de burger ten grondslag die de beginselen van 

rationalisme, zelfbeschikking en individuele vrijheid verenigt. Sinds de Franse Revolutie is dit liberale 

gedachtegoed met de nodige ups- en downs de leidraad geworden bij de politieke inrichting van nationale 

staten in West-Europa en Noord-Amerika. Kernpunten zijn onder meer de scheiding tussen wetgevende, 

uitvoerende en rechtsprekende macht zoals beargumenteerd door de verlichte filosoof Montesquieu, de 

scheiding van kerk en staat, en een aantal grondrechten die burgers niet alleen tegen elkaar, maar vooral ook 

tegen de staat moeten beschermen. 

Iedere burger heeft een aantal verplichtingen tegenover de staat, zoals belasting betalen en soms ook 

dienstplicht. De staat heeft enkele verplichtingen tegenover de burgers, zoals bescherming tegen geweld en 

het verschaffen van scholing. Verder laten beide partijen elkaar zoveel mogelijk met rust en ook burgers 

onderling zijn elkaar in beginsel niets verplicht. De burgers delegeren hun politieke macht door verkiezing van 

vertegenwoordigers en de uitvoering van het beleid berust bij professionele ambtenaren. 

Deze gang van zaken blijkt voor een groot aantal burgers niet meer te voldoen. De volksvertegenwoordiging en 

de ambtenaren zouden te ver weg staan van de dagelijkse ervaring van de burgers en de grote individuele 

vrijheid zou hebben geleid tot versplintering van sociaal leven, isolement van individuen en onverschilligheid 

ten opzichte van de gemeenschap. De politieke problemen van de West-Europese democratieën worden dan 

ook wel gezien als een crisis van het liberalisme. Maar de voordelen van de liberale traditie – gelijk recht voor 

iedereen, vrijheid van het individu, scheiding van kerk en staat – zijn niet gering. Moeten die dan worden 

opgeofferd om de nadelen te beperken? 

Hoewel de reikwijdte van individuele en politieke grondrechten wel eens ter discussie wordt gesteld (Mag de 

overheid een boerka verbieden? Zouden uitspraken die medeburgers als beledigend ervaren, verboden 

moeten worden?), heerst er in grote trekken een consensus dat de burgerrechten moeten zijn en blijven wat ze 

waren. De vraag is of er een sterkere inhoud kan en moet worden gegeven aan burgerschap. Het gaat dan om 

een aantal samenhangende rechten en plichten van individuen ten opzichte van de gemeenschap. Deze moet 

dan niet worden opgevat als de politieke organisatie in strikte zin, maar als de sociale wereld waar de politieke 

organisatie op berust c.q. waarvan deze een afspiegeling vormt. Juist hiervoor biedt het klassiek Atheense 

burgerschap inspiratie. 

 

Atheens burgerschap 
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Dit ligt niet zonder meer voor de hand, want de verschillen tussen de democratie van klassiek Athene en die 

van onze eigen tijd zijn groot. Zo valt direct op dat in Athene de wetgevende en controlerende macht in handen 

was van de burgers zelf. De volksvergadering besloot over wetgeving, de dikasteria (een soort grote 

rechtbanken) controleerden ambtenaren en beleidsmakers. Die ambtenaren en beleidsmakers waren zelf 

burgers die uit het midden van alle burgers waren gekozen of door het lot waren aangewezen voor de duur van 

een jaar. Deze daadwerkelijke deelname van de burgers maakt van Athene een directe democratie en 

contrasteert met de moderne, representatieve democratie. 

De definitie van degenen die als politiek actief burger konden meedoen, was bovendien in Athene naar onze 

huidige maatstaven beperkt. Een burger (m/v) was degene die van twee burgerouders afstamde, maar alleen 

de mannelijke burgers waren bij het politieke bedrijf betrokken – een situatie die in Nederland overigens tot 

1919 en in Frankrijk zelfs tot 1945 niet anders was. Vrije niet-burgers en onvrijen waren in Athene ook van 

politieke deelname uitgesloten. 

Een even belangrijk verschil, dat minder vaak de aandacht krijgt die het verdient, is het ontbreken van een 

scheiding der machten in Athene. Het waren dezelfde burgers die deze drie functies uitoefenden en zij zagen 

juist in dat feit de kratos (macht) van de dèmos (het volk) belichaamd. De gevolgen voor de rechtsbescherming 

van, bijvoorbeeld, een ambtsdrager die aangeklaagd werd wegens falend beleid, laten zich raden. 

Wanneer we echter de elementen die niet meer bij onze opvattingen van recht en rede passen, achterwege 

laten, blijkt het antieke idee van actief burgerschap een interessant aanknopingspunt te bieden. Juist die 

directe deelname van burgers is hierin essentieel. Het debat speelt zich deels af op een theoretisch niveau, met 

ethische en juridische vragen naar rechten en plichten van burgers, en deels op een praktisch niveau, over de 

manieren waarop burgers daadwerkelijk aan het bestuur kunnen deelnemen. 

 

Aristoteles en de liberale crisis 

Tegen deze achtergrond groeit opnieuw grote belangstelling voor het politieke werk van Aristoteles (384-322). 

In zijn verhandeling Politica onderzocht de Griekse filosoof de krachten en zwakheden van de politieke stelsels 

van zijn tijd. Zijn doel was om voor de polis de best mogelijke politieke structuur in kaart te brengen en de 

definitie van de burger te vinden die daarbij zou passen. Anders dan zijn leermeester Plato (429-347), die een 

staatsvorm wilde ontwerpen die aan zijn filosofische idealen zou voldoen, baseerde Aristoteles zich op zijn 

empirische analyse van menselijk gedrag en politiek handelen. Dat mensen zich laten leiden door eigenbelang, 

geldingsdrang en financieel gewin, was hem duidelijk, en daar kon je maar beter rekening mee houden. Dit 

realisme is wellicht een van de redenen dat Aristoteles zich leent voor moderne interpretaties. Het is echter 

bovenal de context van de polis die zijn theorieën aantrekkelijk maakt voor actuele vragen. 

Het betoog in de Politica heeft als uitgangspunt dat alleen een staat waarin de politieke structuur naar het idee 

van de burgers rechtvaardig is, levensvatbaar is. Sterker nog, het doel van het leven in een staat (polis) is een 

góéd leven te leiden. Die rechtvaardigheid en dat goede leven worden alleen gerealiseerd als iedere burger een 

aandeel in de staat heeft dat bij hem past. Het goed functioneren van de burgergemeenschap staat aldus 

voorop en de rol van het individu wordt daardoor bepaald. Dit in tegenstelling tot het liberalisme, dat 

aanneemt dat als het met de individuen goed gaat, het ook met de samenleving vanzelf goed zal gaan. 

Burgerschap houdt altijd een passieve én een actieve rol in: de kern van politiek burgerschap is bij toerbeurt 

regeren en geregeerd worden. Anders dan democratisch Athene, dat in beginsel geen kwaliteitseisen stelde, 

vond Aristoteles dat burgers tot deze rol moesten worden opgevoed en de vereiste kwaliteiten dienden te 

ontwikkelen. Zijn ideaal was een democratie bestaande uit burgers die aan deze eisen konden voldoen. Het zou 

dan ook uitgesloten zijn dat een burger zijn politieke zeggenschap zou uitbesteden aan een vertegenwoordiger. 



20 
 

Evenmin zou een burger zijn vrijheid kunnen opvatten als een vrijheid om zich afzijdig te houden van de 

gemeenschap waartoe hij behoort. Echte vrijheid bestaat juist uit deelname aan het politieke proces. 

Theoretisch klinkt dit wel aantrekkelijk, maar onvermijdelijk dienen zich nu nieuwe vragen aan. Zo meende 

Aristoteles dat politieke rechtvaardigheid gebaseerd moet zijn op proportionele gelijkheid, naar rato van ieders 

kwaliteiten en dus per individu of groep verschillend. Dit valt niet te rijmen met ons rechtsbeginsel van 

absolute gelijkheid voor de wet, ook in politieke zaken. Bovendien houdt het kiezen van parlementaire 

vertegenwoordigers niet bij toeval een afstand in tussen politiek en samenleving. De directe volkswil is niet 

altijd een verstandige gids, zo is in de geschiedenis (inclusief die van Athene) gebleken. Ook Aristoteles had dat 

gezien, en wilde juist daarom het recht op participatie beperken tot burgers met verstand en bezit. 

In een democratie als de onze zijn de vertegenwoordigende lichamen wel bedoeld om een zekere afstand te 

bereiken tot de massa van de burgers, maar Aristoteles voorstel om het recht op participatie te verbinden aan 

verstand en bezit, strookt niet met onze principes betreffende gelijkheid. En voor de uitvoering van het beleid, 

tenslotte, kun je in onze ingewikkelde samenleving niet alles af met vrijwillige amateurs, zoals in Athene 

gebeurde. De meeste, ook politiek belangrijke functies, werden daar bij toerbeurt door alle burgers vervuld, er 

was geen sprake van een selecte groep min of meer professionele bestuurders. 

Kortom, de hoofdlijnen van de Politica moeten worden vertaald in voorstellen die bij onze samenleving passen. 

Uitgangspunt blijft het idee dat de burger actief behoort te zijn in de gemeenschap. Kan dat ook in 

werkelijkheid? 

  

 

 


