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Immers, alleen het hunkeren naar waardering blijft eeuwig jong



Na de veldslagen werden de lijken van de gesneuvelden verbrand, de niet door
het  vuur  verteerde  beenderen  door  de  tochtgenoten  verzameld  en  meegenomen
naar hun thuissteden in Attica.

In de loop van de winter werden deze resten uit de tien districten van het land
naar de stad vervoerd, naar Athene, waar zij op de Markt drie dagen lang op een
verhoging stonden,  volgens hun districten,  terwijl  de verwanten hun dodengaven
brachten: bloemen, specerijen en kleding.

Op de vierde dag trok de lijkstoet naar de Cerameikos, de schoonste voorstad
van Athene,  naar de staatsbegraafplaats: tien wagens met kisten van cypressen-
hout, daarachter werd een lege baar gedragen voor de vermisten, dan volgde de
burgerij  en al  wie zich aansloot.  Op de begraafplaats  wachtten de vrouwen,  die
verwanten hadden onder de gesneuvelden, en weeklaagden. 

Wanneer de beenderen waren bijgezet,  trad een burger naar voren, daartoe
om zijn gaven en aanzien gekozen en sprak de lijkrede uit. Daarna gingen zij allen
heen.

In de  winter  van 431-430 werd Pericles,  de  leider  van Athene,  gekozen tot
lijkredenaar en hij sprak als volgt:

De meesten van hen, die op deze plaats vóór mij het woord gevoerd hebben,
prijzen hem, door wie deze rede aan de traditie is toegevoegd; een schoon gebruik
is het, zegt men, haar uit te spreken voor hen, die in de oorlog gevallen zijn en die
nu worden bijgezet.

Mij zou het voldoende hebben geschenen, wanneer eerbewijzen voor mannen,
die  zich  in  handelen  hebben  onderscheiden,  ook  door  handelingen  werden
betoond, zoals u ook nu ziet bij deze uitvaart onder deelneming van het hele volk;
want het  is niet goed, dat  het  geloof aan de verdiensten van velen zou staan of
vallen met het meer of minder goed spreken van één man.

Het is bezwaarlijk, het juiste woord te spreken onder omstandigheden, waarbij
zelfs het geloof aan de ware toedracht moeilijk bodem vindt. Want wie eveneens de
gebeurtenissen kent, zal —ook als instemmend toehoorder— toch wel vinden, dat
hier en daar de uiteenzetting tekort schiet bij wat hij graag wil horen; en wie er niet
bij was, zal bij het horen van dingen, die boven de eigen vermogens uitgaan, deze
uit afgunst als overdreven beschouwen.



Lof,  die  anderen  geldt,  is  immers  slechts  in  zoverre  te  verdragen,  als  men
voelt  zelf  ook  te  kunnen  doen  van  wat  men  hoort;  maar  uit  afgunst  dan  op
datgene, wat  de eigen mogelijkheden te boven gaat, hecht men geen geloof.

Daar nu echter de vorige geslachten dit zó als goede zede hebben vastgelegd,
moet ook ik, gehoorzaam aan de traditie, trachten ieders wens en voorstelling te
treffen, voor zover mij dat mogelijk is.

Ik zal beginnen met de voorvaderen als eerste, want het is een plicht en het
behoort  ook bij een gelegenheid als deze, hen te eren en te gedenken. Zij toch
bewoonden  als  mensen  van  hetzelfde  ras,  in  ononderbroken  opvolging  van
generaties het land en gaven het, onafhankelijk (geworden) door hun dapperheid,
aan hun nageslacht over en zo is het gebleven tot op heden. 

Daarom verdienen zij zeker lof, maar meer nog de generatie vóór ons. Want
deze heeft, bij wat zijzelf als erfenis aanvaardde, onder harde strijd ons hele rijk
van nu verworven en dat alles aan ons, het huidige geslacht, nagelaten.

Trouwens ook wijzelf, zoals wij hier staan, mannen in de kracht van ons leven,
hebben  dat  rijk  een  nog  grotere  uitbreiding  gegeven  en  zo  de  staat  in  alle
opzichten, in oorlog en in vrede, volkomen onafhankelijk gemaakt.

Maar ik zal de krijgsdaden, waardoor het een na het ander werd verworven en
ook alle verdedigingsoorlogen, welke wijzelf of onze vaderen vurig voerden tegen
de aanvaller, Barbaar of Griek, laten rusten, omdat ik geen lange uitweidingen wens
te houden voor u, die al deze feiten kent.

Maar wat wij in acht namen voor het  bereiken van die macht  en met welke
staatsvorm en door welke persoonlijke eigenschappen zij groot is geworden, ja, dat
zal ik eerst ter sprake brengen om daarna te komen tot de lofrede op deze doden
hier;  in  de overtuiging,  dat  het  niet  buiten  de sfeer van deze plechtigheid valt,
wanneer er over die dingen wordt  gesproken en dat  het  goed is, dat  de gehele
schare hier, zowel medeburgers als andere Grieken, ze aanhoren.

Wij hebben een staatsvorm, die niet een navolging is van de wetten van onze
buren; neen, wij zijn veeleer zelf een voorbeeld voor menig ander, dan dat anderen
ons tot voorbeeld strekken.

De naam van deze staatsvorm is volksregering (democratie), omdat invloed op
staatszaken bij ons niet  een recht  is van weinigen, maar een recht  van velen. In
geschillen  tussen  burgers geldt  voor allen gelijkheid  voor de wetten  en  met  de
maatschappelijke  beoordeling  staat  het  zo:  heeft  iemand om iets  een bijzonder
aanzien, dan dankt hij een hogere onderscheiding in het  openbare leven minder
aan zijn afkomst dan aan zijn persoonlijke verdienste.

Armoede is geen schande;  voor ieder,  hoe  arm ook,  staat  de mogelijkheid
open, de gemeenschap te dienen… zo hij dat kan.

Vrij  leven  wij  als  burgers in  onze  gemeenschap  en  in  het  dagelijkse  leven
remmen wij elkaars gedragingen niet  door spiedende argwaan, want wij zijn niet
misnoegd over onze naaste, zo die zich eens buiten de conventies stelt; ja, zelfs
onze blik,  die wel niet  straffen, maar toch pijnlijk steken kan, verraadt  daarover
geen wrevel.

Zonder  ergernis  dus  in  onze  persoonlijke  omgang,  begaan  wij  als  staats-
burgers,  vooral  uit  diep  ontzag,  geen  wetsovertreding,  gehoorzamend  aan  de
opeenvolgende overheden en aan de wetten, in het bijzonder (gehoorzamend) aan
die wetten, welke gemaakt  zijn tot  steun voor hen die onrecht  lijden en aan die
(weliswaar) ongeschreven wetten, waarvan de overtreding door de openbare mening
met schande wordt gebrandmerkt.

Bovendien hebben wij ook, en meer dan anderen, gezorgd voor ontspanning
van de geest  na de dagelijkse beslommeringen; enerzijds door het  instellen van
wedstrijden  en  godsdienstige  feesten  zonder  onderbreking  het  hele  jaar  door,
anderzijds door smaakvol gerief van onze huizen, waarvan het dagelijks genot  alle
kwellende gedachten verdrijft.



Door de omvang van onze staat vloeit deze verder uit de hele wereld alles toe
en wij hebben het voorrecht, dat wij de voortbrengselen van alle andere mensen
niet minder als inheemse (voortbrengselen) genieten, dan wat Attica zelf oplevert.

Wij onderscheiden ons ook van onze tegenstanders in militaire methode en
discipline  door  de  volgende  kenmerken.  Wij  maken  immers  onze  staat  tot  een
gemeenzaam  verblijf  voor  ieder  en  nooit  zetten  wij  vreemdelingen  uit  om  te
verhinderen, dat een van onze vijanden door leren of waarnemen zijn voordeel zou
kunnen doen met iets, wat wij niet verheimelijken, omdat wij ons minder verlaten
op lange voorbereiding en krijgslisten, dan op persoonlijke moed op het slagveld.

Daarom jagen zij dan ook door moeizame training van hun prilste jeugd af de
dapperheid onophoudelijk na, terwijl wij, met onze ‘losse levenswijze’, even moe-
dig de gevaren, met onze krachten evenredig, trotseren. Het bewijs: de Spartanen
trekken niet enkel met eigen strijdkrachten over onze grenzen, maar met al hun
bondgenoten;  wanneer  wij  daarentegen  alléén  een  inval  hebben  gedaan  in
andermans land, zijn wij zonder moeite op vreemd gebied tegenover bewoners, die
het hunne verdedigen, in de regel overwinnaars.

Met  onze  gezamenlijke  krijgsmacht  heeft  tot  nu  toe  nog  geen  vijand  een
ontmoeting gehad, omdat wij enerzijds aandacht moeten schenken aan onze vloot,
anderzijds aan allerlei expedities die te land worden uitgezonden. En wanneer onze
vijanden  eens  ergens  met  een  afdeling  (van die  krijgsmacht)  slaags  raken,  dan
roemen  zij,  bij  een  dan  toch  maar  gedeeltelijke  overwinning,  op  een  volkomen
verdrijving;  maar  bij  een  nederlaag  zeggen  ze,  dat  zij  moesten  wijken  voor  de
overmacht van onze volledige strijdkrachten.

Omdat  wij  dus  verkiezen,  meer  ‘in  zorgeloze  lichtzinnigheid’  dan  na
geoefende ontberingen, liever met aangeboren, dan met voorgeschreven moed de
gevaren te doorstaan, hebben wij het voordeel niet onder de last van plagen, die
nog moeten komen, tevoren al in terneerdrukkende zorgen te leven en tóch niet
minder moed en volharding te tonen in het aangezicht van die gevaren dan zij, die
zich  steeds  moeizaam voorbereiden.  Zo  verdient  dan  onze  burgergemeenschap
hierom  bewondering, maar ook nog om een andere reden.

Wij minnen schoonheid in soberheid, wij minnen geestesontwikkeling zonder
verslapping  in  daadkracht.  Welstand  geldt  voor  ons  meer  als  mogelijkheid  tot
activiteit, dan als reden tot opschepperig roemen. Zijn pover bestaan te erkennen
is geen schande, eerder is het een schande zich er niet uit te werken.

Onze burgers behartigen hun eigen aangelegenheden, maar ook die van de
gemeenschap;  hun werkzaamheid  op andere terreinen  doet  aan hun kennis  van
staatszaken niets te kort.

Want wij alleen houden iemand, die zich daarvan afzijdig houdt, niet voor een
‘rustig’  burger, maar voor een nietsnut.  Wij  ook beslissen zélf  over de zaken of
geven ons er op de juiste manier rekenschap van, omdat wij woorden niet een rem
vinden voor daden; neen, inlichtingen te derven door het woord vóór men overgaat
tot de noodzakelijke daad, is veel eerder een rem.

Want  —en  dit  is  ons  bij  uitstek  eigen— wij  paren  koenheid  aan  klare
bezinning over wat wij gaan ondernemen; daartegenover voert  onkunde anderen
tot  onbesuisdheid,  overweging tot  weifelen.  Maar de lauwerkrans voor innerlijke
kracht  zal  men  toch  terecht  hun  toekennen,  die  met  het  helderste  inzicht  in
dreigende en verlokkende mogelijkheden, voor de gevaren niet terugdeinzen.

En ook in grootmoedigheid onderscheiden wij ons van de meesten. Want wij
verzekeren  ons  van  onze  vrienden  niet  door  het  aannemen,  maar  door  het
aanbieden van diensten.  En men kan toch het  zekerst  bouwen op hem, die zijn
vriendschap metterdaad heeft bewezen, zodat hij zijn recht op wederdienst veilig
weet  in een niet afnemende genegenheid voor hem, aan wie hij haar schonk. Maar
de begunstigde beseft dat niet zo goed, want hij voelt zijn wederdienst niet als een
vergelding van vriendschap, maar als afbetaling van een schuld.



Wij  zijn  ook  de  enigen,  die  durven  helpen,  zonder  berekening  van  eigen
voordeel, door het vertrouwen, aan edelmoedigheid eigen.

Samendvattend  noem ik  dan onze  stad in haar  geheel  een leerschool  voor
Hellas en naar mijn mening kan iedereen, man voor man, door de geest van onze
gemeenschap,  voor de veelsoortigste  levensvormen en met  de meeste  gratie  en
soepelheid, zijn persoonlijkheid volledig ontwikkelen.

En dit  is geen woordenpraal voor de gelegenheid van heden, maar tastbare
werkelijkheid: de macht van onze staat, die wij door deze eigenschappen hebben
verworven, is zelf daarvan het bewijs. 

Onze staat alleen toch onder de staten van nu gaat krachtiger het gevaar in,
dan zijn faam het uitroept en onze staat alleen wekt bij de vijand na zijn aanval
geen ergernis over de geleden nederlaag tegen zulke tegenstanders, noch bij de
onderworpene zelfverwijt,  dat  hij  door onwaardigen wordt beheerst.  Niet  zonder
treffende bewijzen, laat staan dan zonder getuigen, schiepen wij de macht, waarom
wij  bewondering zullen oogsten bij de mensen van nu en later. 

Daarnaast  hebben  wij  de  lof  van  een  Homerus  niet  nodig,  noch  van  enig
ander, die met zijn verzen voor het ogenblik wel zal strelen, maar wiens verdichting
over  onze  daden  de  werkelijkheid  zal  wegvagen.  Want  wij  hebben  overal  door
dwang zee en land geopend voor onze  ondernemingsgeest  en overal  lieten  wij,
naast onze vestigingen nog eeuwige gedenktekenen na van vriend- of vijandschap.

Zó is dan onze  burgergemeenschap,  waarvoor  zij  hier op het  slagveld  zijn
gevallen, in de edele overtuiging, dat die hun niet mocht worden ontroofd en van
de overlevenden hier zal ieder zijn offer voor haar willen brengen.

Daarom  heb  ik  dan  ook  langer  uitgeweid  over  het  wezen  van  onze
burgergemeenschap, omdat ik er op wilde wijzen, dat  voor ons de strijd gaat om
hogere  dingen  dan  voor degenen,  die  niets  daarvan in  dezelfde  mate  bezitten,
maar ook om mijn lofrede op hen, voor wie zij bedoeld is, met klare bewijzen te
staven.

 En inderdaad is het  voornaamste  gezegd. Want  wat ik nu in onze burger-
gemeenschap  heb  geprezen,  daaraan  hebben  zij  en  huns  gelijken  door  hun
heldendaden glans gegeven en bij weinig Grieken treft men zulk een evenwicht aan
tussen faam en daden als bij deze doden. 

Naar  mijn overtuiging  bewijst  hun ondergang hun mannenmoed:  als eerste
teken  of  als  laatste  bezegeling.  Want  zelfs  aan  hun,  die  verder  tot  de  minder
verdienstelijken  behoorden,  laten  wij  alleen dan recht  wedervaren,  wanneer  hun
dapperheid voor het vaderland voor ons het zwaarst weegt. Immers, omdat zij hun
tekort deden vergeten door hun moed, hebben zij zich meer verdiensten verworven
als lid van de gemeenschap, dan dat zij die persoonlijk hebben geschaad. Van deze
mannen heeft zich er geen één door de gedachte aan rijkdom, waarvan hij liever
nog bleef genieten, slap betoond en geen één aarzelde, vanwege zijn dromen over
een  mogelijk  opkrabbelen  nog  uit  zijn  armoede  tot  rijkdom,  tegenover  het
doodsgevaar.

Neen, meer dan dat achtten zij de bestraffing der vijanden begerenswaard, zij
beschouwden dit  tevens als de edelste  van de gevaren en wilden zo  —door het
trotseren daarvan— de vijanden tuchtigen en naar dat andere begeerlijke streven.
Met hoop troostten zij zich tevoren over het onzekere van de overwinning; in de
strijd,  met  het  gevaar  voor ogen,  wilden zij  vertrouwen op eigen kracht.  In  het
geloof, dat zich verweren en sneuvelen schoner was dan wijken en behoud van het
leven, namen zij de vlucht voor een woord van schande, maar hielden stand in het
lijfsgevaar en zijn in een vluchtig ogenblik, dat voor hen veeleer het hoogtepunt
van hun roem was dan een moment in doodsangst, heengegaan.

Zo  zijn  zij  dus  geweest:  echte  burgers  van  deze  stad.  Gij,  overlevenden,
moogt wél smeken om groter veiligheid, maar wilt óók hen evenaren in moed tegen
de  vijanden,  niet  enkel  door  een  bespiegelende  rede  over  het  belang  van zo’n
geestesgesteldheid (waarover men nog zou kunnen uitweiden, maar gij zoudt het



even goed weten, door een beschrijving van de goederen welke op het spel staan
bij het verweer tegen de vijanden), maar veeleer door dagelijks uw machtige stad in
haar werkelijke leven u voor ogen te stellen,  haar als een minnaar te minnen en
wanneer haar grootsheid u treft,  te bedenken, dat mannen, door koenheid, door
besef van wat moest, door eergevoel, in de gevechten dit alles hebben verworven
en hoe zij, bij tegenslag, niet hun eigen aandeel aan hun stad wilden onthouden,
maar zichzelf aan haar opofferden als schoonste bijdrage. 

En door hun levens prijs te geven voor de gemeenschap verwierven zij voor
zichzelf een lofzang, die nooit oud zal worden en een tombe als hoogste ereteken,
neen, niet  de graftombe waarin zij rusten; hun roem wordt steeds weer vermeld,
steeds weer, wanneer het  ogenblik daar is voor woorden of daden. Want de hele
aarde is een tombe voor uitblinkende mannen: niet enkel in hun eigen land bewaart
het opschrift der grafstenen hun aandenken, neen, ook daarbuiten leeft, ongegrift,
hun herinnering in ieders hart, duurzamer dan op enig stenen symbool.

Volgt  gij  nu deze mannen na, ziet  toch het  geluk in vrijheid en vrijheid in
mannenmoed en stelt  u dan oog in oog met de gevaren van de krijg. Denk toch
niet: zij, die door het lot geslagen zijn, voor wie geen hoop meer is, kunnen beter
hun leven in de waagschaal stellen. Maar integendeel: dat kunnen beter zij doen,
voor wie gevaar dreigt  in het  keren van het  tij;  zij,  voor wie de verandering het
grootst is bij tegenslag. Verlies van geld en goed door eigen lafhartigheid is toch
ook voor een fier man bitterder dan een dood, die hem onverhoeds treft in het vuur
van zijn moed, vol dromen over de zege voor het vaderland.

Daarom dan ook wil ik u, ouders van de doden, voorzover gij hier aanwezig
zijt, liever troosten dan beklagen. Gij weet toch, dat zij opgroeiden onder telkens
weerkerende lotswisselingen.  En gelukkig  zijn  toch  ook  zij,  aan wie het  edelste
einde ten deel valt, zoals aan hun hier en de edelste rouw, zoals nu aan u, voor wie
het hoogste levensgeluk samenvalt met het uur  van hun dood.

Ik weet: moeilijk is het, u daarvan te doordringen. Gij toch zult vaak, wanneer
gij het geluk van anderen zult zien, denken aan het uwe, waarop gij zelf ook eens
trots waart. En het doet geen pijn, voorrechten te verliezen, die men nooit heeft
genoten, maar het doet wel pijn beroofd te worden van wat ons altijd vertrouwd
was. 

Maar dragen moet gij het, ook in de hoop op andere zonen, gij, aan wie uw
leeftijd deze nog beloofd. Want de nieuw geborenen zullen enkelen onder u niet
alleen persoonlijk de doden doen vergeten, maar tevens voor de burgergemeen-
schap  een  gave  zijn  in  tweeërlei  zin:  aanvulling  van  haar  rijen  en  innerlijke
bestendiging.  Want  onbevangen  en  rechtvaardig  kan  hij  alleen  aan  de  beraad-
slagingen deelnemen, die zelf, als burger onder burgers, zonen te verliezen heeft.

Maar gij, die de krachtige jaren voorbij zijt,  prijst  het  grootste  deel van uw
leven, waarin gij gelukkig waart, als uw gewin en bedenkt, dat het nog komende
deel kort zal zijn en laat u troosten over uw smart door de roem van uw zonen hier.

Immers,  alleen  het  hunkeren  naar  waardering  blijft  eeuwig  jong  en  de
grijsaard buiten het actieve leven bereidt niet het materieel gewin, zoals sommigen
zeggen, de hoogste vreugde, maar de eer, die hem wordt geschonken.

Maar gij, zonen van deze doden, voor zover gij hier zijt, en ook broeders, ik
zie  hoe zwaar de wedstrijd is,  die  u wacht.  Hem immers,  die ons verliet,  pleegt
ieder  te  verheffen  en  zwaar  zal  het  vallen  —ook  al  zijt  gij  hun  meerdere  in
dapperheid— iets minder dan hún waardering te veroveren; gelijke achting zult gij
niet  verwerven.  Want  de  levenden  moeten  vechten  tegen  de  afgunst  van
mededingers, maar wie niet meer een hinderpaal is, staat onbestreden in ere door
goedgezinde waardering.



En laat ik, wanneer ik ook iets moet zeggen over de plicht van de vrouwen, die
nu als  weduwe zullen  leven,  dit  dan  in  een  korte  vermaning  samenvatten:  niet
ontrouw worden aan uw van nature gegeven aard, zal uw grote eer zijn en ook,
wanneer  er  onder  mannen  over  u zo  weinig  mogelijk  gesproken  zal  worden  in
prijzende of lakende zin.

Zo heb ik dan, volgens de traditie, in woorden uitgesproken wat ik voor deze
gelegenheid passend achtte, en door daden is aan hun, die wij hier uitdragen, ook
reeds  de  toekomende  eer  bewezen  en  verder  zal,  vanaf  vandaag,  de  burger-
gemeenschap hun kinderen op openbare kosten, tot zij volwassen zijn, opvoeden:
een  goede  erekrans  voor  zulk  een  wedkamp,  goed  voor  de  doden  en  voor  de
levenden.  Want  waar de hoogste  prijzen te  winnen zijn  voor moed, zijn ook  de
beste burgers.

Maar nu, beëindigt uw klagen, een  ieder om de zijne, en gaat van hier.
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