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VOORREDE.
Dit eerste deel onzer Geschiedenis der Wereld in Woord en
Beeld behandelt veel, waarover de schaarschte van het materiaal
en de moeilijkheid van het onderwerp nog geen in alle opzichten
vaststaande voorstelling toelaten. De geschiedschrijver echter, en
vooral hi j, die zich tot breede kringen richt, mag zijn verhaal
niet te zeer doorspekken met vraagteekens, en is gerechtigd en
verplicht, zijn persoonlijke overtuiging aan het woord te laten
komen. Een populair-wetenschappelijk werk is niet hetzelfde als
een wetenschappelijk werk; het laatste bespreekt alles van alle
kanten, het eerste moet uit de mogelijkheden en waarschijnlijkheden een subjektieve keus doen.
De medewerkers zijn dan ook ieder op hun terrein verantwoordelijk voor hun opvattingen, waartegen de redactie niettemin
in enkele gevallen matigend is opgetreden.
DE REDACTIE.

DE VOORHISTORISCHE TIJDEN

Raffael: God schiep Hemel en Aarde.

DE GEOLOGISCHE TIJDPERKEN.
Sinds het bestaan van levende organismen op aarde mogelijk
was, heeft het uiterlijk harer oppervlakte belangrijke veranderingen ondergaan. De oudste ons bekende geologische vorming is
de zoogenaamde Oerberg. Op alle plaatsen der aarde ligt deze laag
het diepst in de aardkorst; de periode, waarin zij ontstond wordt
archaiische tijd genoemd. Eerst in het volgende tijdvak echter, den
zoogenaamden palaeozoischen lijd, vindt men de eerste fossielen,
versteeningen van kreeftachtige dieren, koralen, weekdieren, enz.
Tegen het eind van deze periode komen de laagste vischsoorten
en eigenaardige padden voor. In hetzelfde tijdvak vormden zich
de steenkoollagen, die bewijzen, dat reeds destijds de aarde met
uitgestrekte wouden bedekt was. De temperatuur moet overal
vrij hoog zijn geweest, daar men zelfs in de Poolstreken steenkool
gevonden heeft.
De mesozoische tijd, dien men de geologische Middeleeuwen kan
noemen, bracht groote veranderingen in het dierenrijk. Er ontstonden vele vischsoorten, de kruipende dieren kwamen tot groote
ontwikkeling, enorme reuzen-slangen bevolkten de aarde, fantas-
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tische reptielen bewogen zich door de zeeen. De lucht en het land
worden van leven vervuld, de eerste vogels houden hun intocht,
de eerste zoogdieren ontwikkelen zich.

Fig. 2. Stegosaurus, een reusachtige hagedis met groote schilden op den rug en
stekels in de zijden. 6-9 M. lang. (Abel).

Eerst gedurende de laatste der groote geologische perioden, den
nieuweren of kaenozoischen tijd, bereikten vogels en zoogdieren
hun hoogtepunt. Men splitst deze periode in twee onderafdeelingen: de oudste of het Tertiair, en de jongere of het Quartair (de
tegenwoordige tijd).
In het Tertiair
onderging het aardoppervlak veranderingen, waardoor
verscheidene der
groote bergketenen,
b. v. de Alpen, de
Pyreneeen, de Karpathen enz., gevormd worden. Het
dierenrijk kreeg
gedurende dit tij dperk de uitbreiding en de vormen,
die wij thans ken- Fig. 3. Iguanodon, een reuzenhagedis. De pijl onder
het dier geeft een manshoogte aan. (Dollo).
nen. Het is echter
onbekend of destijds de mensch reeds bestaan heeft.
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We mogen met zekerheid aannemen, dat in het begin van het
volgend tijdvak, het Quartair, menschen in Europa woonden.
Deze periode kenmerkte zich door een hevige en plotselinge tern-

Fig. 4. Brontosaurus, een reuzenhagedis, lengte 22 M. Vergelijk het geraamte van
een volwassen man. (Matthew).

peratuursdaling; het werd kouder en kouder, en eindelijk ontstond
de zoogenaamde ijstijd. Het ijs schoof uit het noorden zuidwaarts,

Fig. 5. Zwaanhagedissen en vischhagedissen, ideaalvoorstelling van de zee in
de middeleeuwen van het aardrijk.

totdat geheel Noord-Europa, Azie en Amerika met een dikke ijslaag
bedekt werden. Het landijs strekte zich uit tot in Midden-Duitschland, en van de Middel-Europeesche gebergten gleden groote gletschers neer tot in de dalen. Vele duizenden jaren duurde de ijstijd,
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doch ten laatste werd het klimaat zachter; het ijs begon to smelten. Het trok naar het noorden terug; ongeveer 15000 jaar geleden
vond het zijn zuidgrens in de Zuid-Zweedsche landstreek Schonen, en .eindelijk liet het Europa geheel vrij.
Wanneer verscheen nu de mensch in Europa? Was hij er
reeds vOOr den ijstijd, leefde hij al gedurende die periode, of
kwam hij eerst later? Dit is de vraag, die wij thans in het kort
zullen beantwoorden.

DE VOORHISTORISCHE TIJDEN.
DE OUDSTE BEVOLKING VAN EUROPA.
Als de eerste, beslist van den mensch afkomstige vondst in
Europa wordt beschouwd een onderkaak, gevonden dicht bij
Heidelberg. Uit cultuur-historisch oogpunt rekent men deze vondst
als afkomstig uit den ouderen palaeolithischen tijd, d. i. de periode
samenvallende met de eerste helft van den ijstijd. Jammer genoeg is het slechts een onderkaak, die men gevonden heeft, doch
ze is volstrekt gaaf en heeft zonder eenigen twijfel een mensch
toebehoord. De vondst wekte groote belangstelling en deze z. g.
Heidelberg-mensch (Homo
Heidelbergensis) wordt
sinds lien als vertegenwoordiger van een speciaal
soort van het menschelijk
ras beschouwd. Hoe deze
leefde, weet men niet, doch
wanneer hij in de tweede
der Brie groote tusschen-ijsperioden bestaan heeft, moet
hij een betrekkelijk gunstig
klimaat gekend hebben. Hij
Fig. 6. De oudste Europeesche vondst van
heeft waarschijnlijk niet een
menschelijk wezen: een onderkaak gelang bestaan. Nog geduren- vonden in 1807 bij Maur in de omgeving van
de den ijstijd werd hij door Heidelberg, in een zandlaag uit de warme
tusschen het eerste en tweede ijseen andere menschensoort periode
tijdperk. De vondst wordt 400.000 jaar oud
opgevolgd.
geacht.
De menschensoort uit den
ijstijd, waarmede wij door een groot aantal vondsten het best
bekend zijn geworden, is de z. g. Neandertalmensch (Homo Nean-
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dertalensis). Dit ras heeft, naar men aanneemt, reeds zoowat gedurende het midden van den ijstijd geleefd en is nog vOOr het
einde van dat tijdvak uitgestorven. De Neandertaler was grof van
FRANCA IS

CHIMPANzt

Fig. 8. De profielen van een chimpansee
van den Pithecantropus, van een Neandertalmensch en van een modern Franschman, over elkaar geteekend. (Naar Boule).

Fig. 7. Doorsneden van
drie onderkaken. A van
een chimpansee, B van den
Heidelberg-mensch, C van
een modern mensch. c =
de hoektand; m = de eerste kies, t = het vooruitspringende punt dat aangeeft waar de tongspieren
zijn bevestigd, mg = een
holte, waardoor een zenuw
de onderkaak binnengaat.

Fig. 9. Gereconstrueerd borstbeeld van den
Neandertalmensch, volgens de vondsten
uit La Chapelle aux Saints. (Naar Boule).

leden; hij had korte bovenarmen en beenen; hij liep waarschijnlijk
niet geheel rechtop, loch ietwat gebogen in de knieen. De schedel
is zeer typisch, het voorhoofd laag en naar achter wijkend. De
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wenkbrauwen waren bijzonder sterk ontwikkeld; zij puilen als
gewelven boven de oogholten uit. Deze zijn tamelijk groot, de
neus vlak met wijde openingen, en aan de groote onderkaak
ontbreekt het uitsteken van de kin. Te oordeelen naar den geringen omvang van de hersenholte moet de Neandertaler slechts een
beperkt verstand hebben gehad. Het spraakcentrum is zeer weinig

Fig. 10. Links : geraamte van den Neandertalmensch, gevonden bij La Chapelle
aux Saints. Rechts : geraamte van een Australischen neger. (Naar Boule) .

ontwikkeld. Niettemin lijdt het geen twijfel, of hij is een werkelijke mensch geweest en heeft zich door zijn geestvermogens verheven boven de hem omringende dieren, met wie hij om de heerschappij der aarde moest strij den.
Deze menschensoort vertegenwoordigt de oudere palaeolithische
cultuurperiode. Op verschillende plaatsen in Europa zijn skeletten gevonden van menschen, die tot het Neandertal-ras be-
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hooren. Naast Neandertal zelf noemen we : in Frankrijk Le
Moustier en La Chapelle-aux-Saints, in Engeland Tilbury en in
Sp anj e Gibraltar.
Tegen het einde van den ijstijd, in het latere deel van den
palaeolithischen tijd, doken in Europa, op het grondgebied van
den Neandertaler, Brie andere menschenrassen op, die niet van
den Neandertaler schijnen of te stammen, evenmin als deze van
hen. Zoo heeft de Aurignac-mensch op een hoogere trap van
beschaving gestaan dan de Neandertaler. Misschien is dit ras uit
het Oosten naar Europa gekomen. De helangrijkste vondsten van
dezen mensch zijn gedaan
aan de Dordogne in
Frankrijk.
Het tweede ras is dat der
zoogenaamde Grimaldimenschen, een negerachtig
type, waarschijnlijk afkomstig uit Afrika. Men
kent hem vooral uit de
z. g. Kindergrotten te
Mentone.
Tenslotte noemen wij het
CrO-Magnon-ras, waarvan
wellicht de tegenwoordige
Europeesche mensch afstamt. Deze mensch was
Fig. 11. Schedel van den Homo-Aurigna- lang van schedel (dolichocensis.
cephaal) en wordt door
sommige onderzoekers als
de stamvader der noordelijke rassen beschouwd. Hij liep rechtop,
was tamelijk groot, en leek in het algemeen op den modernen
West-Europeaan. Het gelaat was fijner en vertoonde kleinere
wenkbrauwen en oogholten dan dat van den Neandertaler. De
neus was scherper gevormd, de onderkaak vertoonde een uitspringende kin, het voorhoofd was hoog en de schedel gewelfd.
DE PALAEOLITHISCHE CULTUURTIJDVAKKEN.
wij hebben gezien, dat gedurende bet grootste deel van den
ijstijd reeds menschen geleefd hebben. Voor hoever dat vOOr lien
tijd het geval was, is nog niet zeker vastgesteld. Een deel der
gevonden, vuursteen-voorwerpen, de z. g. Eolithen (Dageraad-

SCHEDELS VAN MENSCHEN UIT DEN OERTI JD.

1

2

3

6

17

4

7

5

8

Fig. 12. 1. De Pithecantropus erectus, naar Dubois, gerestaureerd. (De donkere
kleur geeft de bewaarde deelen van den schedel aan). 2-5 Neandertaler schedels:
2. van Spy, naar Fraipont; 3. van La Chapelle aux Saints, naar Botile; 5 van La
Quina, naar Martin. 6. Schedel van Combe-Chapelle. 7. Grimaldi-ras. Schedel
van een jongen man, naar Vernau. 8. Cro-Magnon ras; het hoofd van den langen
man uit de Kindergrot, naar Verneau. Grootte 1/6.
2
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steenen), wordt door sommige geleerden beschouwd als het gereedschap van een gedurende het Tertiair levend menschenras.
De primitieve mensch had vele moeilijkheden te overwinnen.
Niet alleen het ruwe klimaat moest bestreden worden, doch ook

Fig. 13. De twee menschelijke geraamten,
behoorend tot het negerachtige Grimaldiras, gevonden in de Kindergrot te Mentone.
Rechts het geraamte van een jongen man,
links dat van een oude vrouw. De geraamten lagen dicht bij elkaar met opgetrokken
beenen. Op het hoofd van den man lagen
schelpen, die zijn hoofdbedekking tooiden.
Op den linkerarm van de vrouw lagen twee
armbanden van schelpen. (Naar Verneau).

Fig. 14. Geraamte
van den 1,94 M.
langen Cro-Magnon
man, gevonden in de
Kindergrot te Mentone. Het geraamte
lag op den rug, met
uitgestrekte beenen
en gebogen armen
Naast het skelet lagen voorwerpen van
vuursteen, die de
doode in het graf
meegekregen.
had
(Naar Verneau).

de wilde dieren. Heel lang duurde de strijd tusschen mensch en
dier, waarnit tenslotte de mensch als overwinnaar te voorschijn
trail. De oorzaak, dat de mensch, die door de natuur niet bijzonder
met verdedigings- en aanvalswapenen toegerust is, in dezen strijd
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overwinnaar bleef, ligt natuurlijk in zijn verstand, dat zich de
noo dige wapenen wist te vervaardigen.
De oudste wapenen
waren ongetwijfeld onbewerkte steenen, afgebroken takken, enz. De
eerste schrede op de
trap der ontwikkeling
was, dat de menschen onder de steenen
de beste gingen kiezen. Zij zagen dat steenen van bepaalden
vorm het geschiktst waren, vooral de spitse en
scherpe. Deze soorten
Fig. I 5. Eolieten van Puy Courny, Beachy
werden in de natuur Head, Spiennes en Laugerie Basse. (Michelis:
gevonden, doch weldra
Unsere aItesten Vorfahren).
begon de mensch ze
zelf na te bootsen. Vermoedelijk werd de eene vuursteen tegen den anderen geslagen,
waardoor de steen, die gemakkelijk splijt, in kleine stukken
uiteenviel. Van de stukken zocht men de scherpe uit, en de andere liet
men liggen. Deze stukken, ontstaan door het
uiteenvallen van een
vuursteen, hetzij door
de natuur, hetzij door
menschenhand, noemt
men eolithen. Sommige geleerden beschouwen deze vuursteenen
als
natuurproducten,
anderen houden vol, dat Fig. I 6. Grondtypen van werktuigen uit het
het menschenwerk is.
oudere steentijdperk.
De waarheid ligt waarschijnlijk tusschen beide opvattingen in. Het is onbillijk iedere
uiteengesprongen vuursteen als eolith te beschouwen, doch even
onbillijk, de mogelijkheid te ontkennen, dat deze vuursteenen
wapenen waren in de handen der oermenschen.
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Van deze eolithen zijn exemplaren gevonden in de tertiaire
aardlaag. Dat schijnt te bewijzen, dat in lien verren tijd, millioenen jaren voor den onzen, menschen bestaan hebben. Een volkomen vaststaand bewijs hebben wij echter nog niet. De cultuurperiode, die dezen tijd omvat, zou men voor-palaeolithisch kunnen noemen.
Het is begrijpelijk, dat men binnen de tijdruimte, die de
palaeolithische menschen-vondsten omvat, verschillende opeenvolgende cultuurperioden kan onderscheiden. Dit is des te gemakkelijker, daar het materiaal, dat ter vervaardiging van werktuigen
en wapenen diende, gedurende het geheele tijdvak uit bijna niets
anders dan vuursteen, been en
hoorn bestond. Men deelt de
cultuurperioden uitsluitend in
naar de ontwikkeling der
werktuigen van vuursteen, hun
uiterlijk en hun technische
uitvoering. Natuurlijk werd
ook bout in groote verscheidenheid gebruikt, doch de
werktuigen en wapenen van dit
materiaal zijn natuurlijk niet
tot onzen tijd behouden gebleven.
Het meest karakteristieke
werktuig uit de oudste cultuurperiode, genoemd naar Chelles
sur Marne, is de vuistwig. De-ze is grof uit stee p gehouwen,
alleen het voorste deel is beFig. 1 7. Werktuigen uit het oudere steenwerkt:
de spits; het achterdeel
tijdperk. Boven v, links naar rechts: bijl,
pijlpunt, beenen naald. Onder: dolk i5 een weinig afgerond. Dit
werktuig werd, zooals de naam
aanduidt, als handwapen gebruikt.
Deze periode is de tweede tusschen-ijsperiode. Het klimaat was
mensch en in de daarop volgende derde tusschen-ijsperiode de
Neandertaler, die de streken in het noorden van Frankrijk en in
Belgie bewoonde.
In de volgende cultuurperiode wordt de vuistwig fraaier beop het open veld als j ager en nomade, allereerst de Heidelbergtensoorten, neushoorns, wilde paarden en herten. De mensch leefde
warm. Het dierenrijk werd vertegenwoordigd door enkele olif an-
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werkt en bovendien terstond geslepen. Deze periode wordt genoemd naar de vindplaats St. Acheul. Uit deze periode en uit
het laatste deel van de voorafgaande zijn een groot aantal kleine
werktuigen van vuursteen afkomstig, die als schaven, messen en
priemen aangeduid kunnen worden; zij zijn vaak zonder zorg
bewerkt.
In den loop van deze Acheul-periode wordt het klimaat kouder.
Aanvankelijk zette de mensch het leven in de open lucht voort,

Fig 1 8. De mammoeth van Berezovka in Siberie, gereconstrueerd in de houding
waarin hij werd gevonden.

doch toen het klimaat te koud werd, zocht men holen op, vooral
die, welke naar de levenschenkende zon gekeerd waren en door
uitspringende rotsen beschermd waren tegen de ijzige stormen
en sneeuwjachten. De dieren der voorafgaande periode zijn
gestorven, en andere soorten ontstaan, waaronder thans de mammoeth optreedt. Het heerschende menschenras is nog steeds
de Neandertaler.
De z. g. Mousterien-tijd sluit de oudere palaeolithische periode
af. De vuistwiggen hebben hun hoogste trap van ontwikkeling
reikt en beginnen te verdwij nen; zij spelen althans nog slechts een
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ondergeschikte rol. In hun plaats vinden we allerlei kleine voorwerpen van vuursteen, als schaven, booren en priemen, vaak fraai
geslepen. Het klimaat werd steeds kouder; men is reeds in den
ijstijd. De mensch gaf het leven op het open veld geheel op en
zocht zijn toevlucht in de grotten. De dierenwereld was weer
geheel veranderd en werd vertegenwoordigd door mammoeth,
oeros, wild paard en rendier. Het vuur, dat de mensch ongetwijfeld reeds veel vroeger aan zich had onderworpen, begint thans
diensten to bewijzen. Uit dezen tijd tenslotte stammen de oudste
opzettelijk aangelegde graven.
Het latere palaeolithicum begint met den Aurignac-tijd. De
groote veranderingen op cultureel gebied, die met deze periode

Fig. 1 9. Skelet van een mammoeth (Elephas primigenius) .

hun intrede doen, heeft men toegeschreven aan de komst van het
nieuwe menschenras, den Aurignac-mensch. Nog steeds worden
vuursteen en voorwerpen gebruikt, vooral kleine, dikwijls slechts
aan een kant bewerkt; ook voorwerpen van hoorn en been. Het klimaat is nog steeds koud; de menschen wonen voortdurend in
holen. Karakteristiek voor dezen tijd zijn sieraden van schelp,
been en hoorn, tegelijk met de eerste sporen van een kunst, welker
begin slechts door geometrische motieven, b. v. strepen, punten
en vierkanten, aangekondigd wordt. Tot deze periode behooren
ook de eerste vrije beeldhouwwerken, beeldjes van vrouwen met
sterk geprononceerde geslachtelijke kenmerken, misschien godinnen der vruchtbaarheid. Tenslotte maakte men ook gesneden
beeldj es uit ivoor, die menschen, rendieren, enz. voorstellen. Deze
voorwerpen zijn afkomstig uit het laatste deel der periode.

PALAEOLITHISCHE TEEKENKUNST
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Fig. 20. Rendier, gegrift in den wand van de
grot te Limeuil, Dordogne, uitgevoerd door
een Crii-Magnonmensch. (Naar Boyssonie
en Capitan).

Fig. 21. Twee bizon-ossen, geboetseerd uit
leem in de grot te Tuc Audoubert, Ariege,
uitgevoerd door een CrO-Magnonmensch in
Frankrijk. (Naar Begouen).

Fig 22. Neushoorn, geschilderd met roode
verf in de grot te Fort de Gaume, Dordogne,
door een Cra-Magnonmensch. (Naar Breuil).

Fig. 23. Afbeelding van een wild paard, uitgesneden in ivoor, uit de grot te Espelugues
Lourdes, door een CrO-Magnonmensch in
Frankrijk (Naar Piette).
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Fig. 24. Mammoeth gegrift op den
wand van de grot te Fort de Gaume, door een CrO-Magnonmensch
in Frankrijk (Naar Breuil).

Fig. 25. Bizon-os met pijlen, geschilderd met
zwarte verf in de grot te Ariege, door een CrOMagnonmensch in Frankrijk. (Naar Breuil).
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Fig. 26 a. Links: Dansende krijger van Alpera, Albacete; rechts een man, die
honing verzamelt, omzwermd door bijen, van Cuevas de la Arana. Schilderingen
uit Spaansche rotsgrotten, door Cra-Magnonmenschen. (Naar Obermaier).

Fig. 26 b. Gewonde krijger van La Saltadora. Schildering in een Spaansche rotsgrot, door CrO-Magnonmenschen. (Naar Obermaier).

SOLUTRE
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In de volgende, z. g. Solutre-periode, gaat de cultureele ontwikkeling voort langs den in de vorige ingeslagen weg. Buitendien
echter verschijnen eenige
verrassende werktuigen van
vuursteen, de fijnste voorwerpen van het palaeolithische tijdvak; eenige dunne,
zeer fraai gevormde en geslepen bladvormige vuursteenen, die herinneren aan
de fijnste speerpunten van
het jongere steentijdperk
3.
2.
1.
in het noorden. De vuur- Fig. 27. In den Voortijd vischte men met
steentechniek van den pa- zulke steenen haken. No. 1 werd gevonden
laeolithischen mensch be- te Mentone, de beide anderen in Denemarken.
reikt nu haar hoogtepunt.
Het verval treedt in tijdens
de laatste periode en in den
daaropvolgenden na-palaeolithischen tijd. Daar naast
handhaven zich nog steeds
de werktuigen van been of
hoorn. We noemen de hoornen naainaald, die denzelfden vorm heeft als onze tegenwoordige naald. Het klimaat is nu veel betel.. Het
dierenrijk wordt vertegenwoordigd door mammoeth,
holenleeuw en holenbeer,
tegelijkertijd leven er groote
kudden van Wilde paarden,
herten en elanden.
Wat de kunst betreft: de
vrij e beeldhouwkunst is
verdwenen om plaats te maken voor het haut-relief en Fig. 28. Vischhaken van been, hout en
steep. 1. Hout en schelp uit de Zuidzee,
voor contour-teekeningen 2. been en vuursteen uit Groenland, 3. uit
Brandenburg.
die deels ingegrift, deels geschilderd worden. Groote
zorg wordt thans besteed aan de versiering der be enen en hoornen
werktuigen. Ook op deze voorwerpen bevinden zich vaak afbeel-
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dingen, zeer realistisch en natuurgetrouw, en getuigende van vizie
en artistieke vaardigheid.
De dragers der cultuur in de laatste palaeolithische periode is
een nieuw menschenras, het CrO-Magnon-ras, naar het oordeel van
sommige geleerden het ras, waarvan de noordelijke volken afstammen. Deze periode kan men den Rendiertij d noemen. Het
klimaat wordt slecht; men bevindt zich in het laatste deel van
den ijstijd. Behalve het rendier leven mammoeth, neushoorn, hert
en wild paard. De mammoeth en de neushoorn verdwijnen echter nog voor het eind van deze periode. De vuursteenen voorwerpen worden zeldzaam, hoorn- en beenen voorwerpen verdringen ze. Uit dezen tijd zijn ook harpoenen afkomstig.
Men zou deze periode het tijdvak der schoone kunsten kunnen
noemen. Een groote vormenrijkdom ontplooit zich, het relief
wordt door graveerwerk verdrongen. De merkwaardigste scheppingen op kunstgebied zijn echter de grotschilderingen. Afbeeldingen van mensch en dier worden in kleuren op de wanden
der holen aangebracht. Men gebruikt Brie kleuren : rood, geel
en zwart, bereid uit aardsoorten. De afbeeldingen zijn realistisch
en met zekere hand geteekend; het moeten kunstenaars geweest
zijn, die deze werken uitgevoerd hebben. Styleering treft men
hierbij nooit aan.
De betrekkelijk hooge cultuur van het palaeolithische tijdvak,
welke hier in losse trekken geschetst is, verdwijnt of sterft
geheel uit, nog voor den nieuweren steentijd gedurende de smeltperiode van het ijs begint. Uit den mesolithischen tijd zijn Been
kunstwerken gevonden.
Men heeft getracht dezen achteruitgang te verklaren door het
uitsterven van den mensch, die op het grondgebied van die cultuur leefde, tegelijkertijd met den beginnenden trek naar het
noorden. Van nu of begint een nieuwe gedaante der cultuur, die
in de volgende hoofdstukken zal worden beschreven.

DE OUDERE NEOLITHISCHE TIJD.
Zooals wij reeds opmerkten, waren destijds groote deelen van
Noord-Europa door een dikke laag landijs bedekt. Dit was de
groote ijstijd. Later begon het ijs door ingrijpende temperatuursveranderingen te smelten; omtrent de oorzaak van die veranderingen weet men nog slechts weinig. De ijsgrens trok zich meer
en meer naar het noorden terug. Volgens prof. de Geer moet
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de ijsgrens zich voor ongeveer 15.000 jaar van den breedtegraad
van Denemarken hebben teruggetrokken. Na verloop van 5000 jaar
bereikte zij midden-Zweden. Tweeduizend jaar later was geheel
Zweden ijsvrij. Wanneer deze berekening steek houdt, dan moet
het ijs eenige duizenden jaren hebben noodig gehad om zich van
Noord-Frankrijk tot de zuidkust van Zweden terug te trekken.
Enorme geologische veranderingen vallen met dit smeltproces
van het ijs samen. Door den sterken druk van het ijs was de
aard- oppervlakte ingedrukt. Toen het ijs smolt, lagen dus groote
deelen der tegenwoordige
...
kustlanden beneden de oppervlakte van de zee. In
dien tijd — de Yoldiatijd —
was de Oostzee een ijsmeer,
dat door breede zeeengten
in verbinding stond met de
Noordzee en gevoed werd
door geweldige rivieren,
die in de gletschergrens in
het middendeel van Scandinavia hun oorsprong
hadden. Weldra echter hief
het land zich weer op en
wel zoo sterk, dat Zweden
met Duitschland over de
Deensche eilanden en Jutland een landbrug vormde.
Door deze bijna volkomen
afsluiting van de Noordzee
werd het water der Oostzee Fig. 29. Scandinavia in de Acylus-Periode.
Het kaartje toont aan, dat Schonen destijds
bijna zoetwater. Dezen tijd via
de Deensche eilanden verbonden was met
noemt men den Ancylus- het Europeesche continent. Over deze natijd, naar de zoetwater-slak tuurbrug trokken de eerste menschen, de
van het CrO-Magnonras, binAncylus fluviatilis, die des- nakomelingen
nen. Op deze afbeelding ziet men boventijds in de Oostzee leefde.
dien, dat de binnenste deelen van het land
De opheffing der aard- nog met ijs bedekt waren. (Naar Rig).
oppervlakte was intusschen
te sterk geweest. Het gevolg ervan was een nieuwe aardzinking. Het
water stroomde de kuststreken binnen. Herinneringen daaraan
worden nog op sommige hooggelegen kusten gevonden. Wij zijn
thans in den z. g. Litorina-tijd, naar de zoutwaterslak Litorina
litoria, die door de landzinking naar de Oostzee werd gevoerd.
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De Oostzee werd opnieuw een zoutwaterzee. Op de Litorinadaling volgde een nieuwe opheffing, die tot in onzen tijd voortduurt.
In den loop van den bovengenoemden Acylustijd kwam de
mensch — naar de aannemelijkste veronderstelling -- voor het
eerst naar het noorden. Vermoedelijk trokken zij over de brug,
die de natuur over de Deensche eilanden had geslagen. Sommige
geleerden nemen aan, dat er reeds eerder menschen in het noorden geleefd hebben, al gedurende de laatste tusschen-ijsperiode, doch het
bewijs heeft men voor deze
veronderstelling nog niet
gevonden.
Voordat de mensch naar
het noorden kwam, was
daar reeds een groot deel
van het tegenwoordige
planten- en dierenrijk to
vinden. Op het terugwijkende ijs volgden de eerste
arctische planten. Resten
daarvan vindt men op den
bodem der veenmeren,
waaruit men ook de volgorde, waarin de planten
en dieren zich verspreidden, kan bestudeeren. Men
ziet
bij voorbeeld, dat berFig. 30. Oer-os, gedood door pijlen, gevonden te Vig in Denemarken. De steensplinken en espen de eerste
ters zitten vast in de ribben. (Nationaal
woudboomen
waren, die in
Museum, Kopenhagen).
het noorden groeiden. Daarop namen de dennen en eindelijk ook de eiken het land in bezit.
Veel later werd de beuk inheemsch. Gelijk met de boomen breidden de planten zich uit. Reeds zeer vroeg kwam het rendier; het
volgde waarschijnlijk het wijkende ijs noordwaarts, daar het gedurende den ijstijd in midden-Europa geleefd had. Het is zeer
waarschijnlijk, dat de mensch dit voor hem belangrijke wild is
gevolgd.
De mensch vond in het noorden een rijke dierenwereld; oerossen, beren, wilde zwijnen, schildpadden, kudden van herten en
reeen, enz. Zeeen en rivieren waren vischrijk. Zij kwamen dus
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in een gebied van groote natuurschatten, toen zij Scandinavia in
bezit namen.
Het was, als gezegd, de Ancylusperiode; Scandinavia vormde
met Europa een vasteland. Dit kan ongeveer 8 a 9000 jaar geleden
zijn. Montelius is van oordeel, dat er sinds dien tijd in het noorden
menschen geleefd hebben en dat de tegenwoordige bevolking deze
eerste inwoners als haar stamvaders kan
beschouwen, hoewel men niet kan ontkennen, dat er sindsdien nieuwe zijn bijgekomen.
De menschen, die in de Ancylusperiode
naar het noorden trokken, worden beschouwd als de afstammelingen van bet
West- of Middeleuropeesche laat-palaeolithische ras, het langschedelige CrO-Magnon-ras. Deze veronderstelling wordt bevestigd door verschillende vondsten in
Denemarken van een langschedelig ras,
dat in het oudere steentijdperk moet hebben geleefd. Wel heeft men ook sporen
van een kortschedelig ras gevonden, doch
waar dat vandaan is gekomen, weet men
niet. Den oorsprong van die menschensoort heeft men in Azie en Oost-Europa
gezocht. Of beide rassen na elkaar noordFig. 3 1 . Doorsnede van
waarts zijn getrokken, of dat er reeds
een "Kokkenmodding", levermenging had plaats gehad, vOOrdat
gerplaats, voor het grootste deel bestaande uit
de mensch zich in het noorden vestigde,
oesterschelpen. (Nationaal
is niet met zekerheid vast to stellen.
Museum. Kopen hagen).

DE CULTUUR VAN HET OUDERE NEOLITHICUM.
Uit den eersten tijd van den mensch in het noorden heeft men
slechts enkele losse voorwerpen gevonden, geen sprekende overbliffselen van een verleden, en in het overige Europa nog minder.
De oudste vondsten zijn waarschijnlik drie door menschenhand
bewerkte rendierhoorns, die als haken gebruikt werden. Ook in
Brandenburg en op verschillende plekken in de Oostzeelanden
zijn dergelijke voorwerpen gevonden. De genoemde horens moeten afkomstig zijn uit een tijd, toen het rendier bij zijn trek naar

30

DE VOORHISTORISCHE TI JDEN

het noorden de zuidelijke deelen van Denemarken en Scandinavia bewoonde; zij moeten dus uit den Ancylustijd stammen.
Deze rendierhoorns lijken in geen enkel opzicht op de hoornen voorwerpen, die men uit den palaeolithischen tijd in WestEuropa kent. Knut Stjdrna acht hierdoor bewezen, dat de eerste
jagerbevolking van het noorden in geen enkel verband staat tot
de west-Europeesche palaeolithische bewoners.
Een zeer interessante vondst uit lien eersten tijd is gedaan bij
Vig op Seeland (Denemarken). Hier werd het volledige geraamte
van een oar-os gevonden, die door
menschenhand moet zijn gevallen. Ilij
werd gedood door wapenen met punten van vuursteen. Deze vondst toont
aan, dat de mensch er geenszins tegen
op zag, grout wild aan te vallen. Ongetwijfeld heeft men ook beren en wilde zwijnen gejaagd.
Behalve de afzonderlijke voorwerpen vond men langzamerhand ook
resten van nederzettingen, waar menschen hun woning en werkplaats hadden, en waar zij hun wapenen en hun
vaatwerk vervaardigden. Men beschouwt als de oudste nederzetting in
het noorden Maglemose in het district
Holbaek (Denemarken). Karakteristick voor die woonplaats is haar
groote
rijkdom aan hoornen en beeFig. 32. Vogelpijl, hoornen bijl
nen werktuigen. Ook voorwerpen van
en beenen harpoen. Alles afkomstig uit Schonen en bevuursteen zijn er gevonden, loch bewaard in het Staats Historisch
trekkelijk weinig.
Museum te Stockholm.
Vaatwerk van leem ontbreekt geheel. Dit feit -- de groote hoeveelheid
voorwerpen van hoorn en been en het ontbreken van leemen vaatwerk — bewijst dat de vondst te Maglemose thuis hoort in den laatpalaeolithischen tijd, waarin men hetzelfde verschijnsel vindt.
Vondsten zooals dit Maglemose-type zijn vrij zeldzaam.
Een latere cultuurperiode van het oudere steen-tijdperk is de
z. g. KiikkenmOddinger- of schelpenafvaltijd, die in Denemarken
gekenmerkt wordt door kampementen van oesterschalen bij de
maaltij den. Het meest typische voor deze cultuur in vergelijking
tot de oudere van Maglemose is het gedeeltelijke verdwijnen van
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voorwerpen uit hoorn en been. Werktuigen van vuursteen nemen
hun plaats in. Buitendien vindt men voor het eerst voorwerpen
van leem. Overigens zijn de overblijfselen van deze nederzettingen van dien aard, dat men de KjakenmOddinger-cultuur
als een directe opvolging van de oudere cultuur van Maglemose
kan beschouwen.
De belangrijkste voorwerpen uit de Kjakenmeddinger nederzettingen zijn walsbijlen en kernbijlen. De laatste zijn bewerkt
volgens dezelfde beginselen als de vroeger besproken vuistwiggen
uit den West-Europeeschen palaeolithischen tijd, hoewel er natuurlijk geen verband tusschen beide vormen heeft bestaan.
Verder zijn . in de KakenmOddinger nederzettingen allerlei
voorwerpen van vuursteen, als schaven, messen en pijlpunten gevonden. Pijlen werden zoowel bij j acht als bij visscherij gebruikt.
Langzamerhand worden de voorwerpen fijner geslepen, een bewijs dat men technische vorderingen maakte.
Leemen vaatwerk komt voor. Het is grof en uit zwak
gebrande leem of klei vervaardigd. De klei werd eerst
tot een soort van worst gedraaid en deze worsten boven elkaar
tot een pot gewonden. Aan de geledingen vindt men afdrukken
van nagels.
De nederzettingen uit de KjakenmOddinger-periode vindt men
aan zee en aan rivieren en meren. Vooral zoetwater-streken
waren zeer in trek. Visch vormde den hoofdschotel bij het menu
der oudere-steentij dperk volken. Hiervan spreken het vischtuig,
uit deze periode afkomstig, pijlpunten, harpoenen en haken.
Wilde dieren werden gejaagd als voedsel, loch ook terwille van
de huid. Deze werd als kleeding gebruikt, maar waarschijnlijk
ook als hutbedekking.
Toch waren er in dien tijd weinig of geen vrijstaande woningen. Wanneer de menschen in de nabijheid van een woud woonden, hebben zij waarschijnlijk beschutting gezocht in een hollen
eikenstam of achter een vaste rots. Woonden zij aan meren of
rivieren, dan bouwden zij viotten, die zij in ondiep water of in
een buiten den stroom wijkende bocht meerden.
Op dergelijke plekken leefden de menschen in het noorden duizenden j aren lang, gedurende Welke de vooruitgang gering was en
onbeduidend.
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DE LATERE NEOLITHISCHE TIJD.
WAPENEN EN WERKTUIGEN.
Het jongere steen-tijdperk in het noorden heeft een groote
hoeveelheid wapenen en werktuigen opgeleverd. Hieruit is trapsgewijs de chronologische ontwikkeling waar te nemen van de eerst
nog uiterst primitieve tot de technisch volmaakte vormen der
laatste periode van het steen-tijdperk.
De kernbijl en zijn varieteit, de spits-ovale bijl, kan men beschouwen als het oorspronkelijke
type van het bijlen-materiaal van
het geheele jongere steen-tijdperk.
Deze beide vormen zijn zoo primitief dat men ze overal op aarde,
waar een steen-tijdperk bestaan
heeft, kan terugvinden, hetzij die
samenvalt met het hier besproken
steen-tijdperk, dan wel veel later
bestond.
De eerste, de kernbijl, werd in
den repel grof gesneden; de spitsovale daarentegen was goed van
vorm en fraai van afwerking.
Reeds in den ouderen neolithischen tijd begint men op sommige
plaatsen de voorwerpen te slijpen.
Aanvankelijk sleep men alleen wapenen en voorwerpen van zacliter
materiaal dan vuursteen. Waar
Fig. 33. Dolken van vuursteen, onMugev. 4000 jaar oud. (Nationaal
ati onaa l M
u men het eerst begonnen is met het
van vuursteen, weet men
seum, Denemarken).
niet. In het noorden begon
men er eerst mee in het jongere steen-tijdperk. Het slijpen is
van de grootste beteekenis voor de geheele techniek. Met behulp
daarvan werden de fraaiste voorwerpen vervaardigd, hoofdzakelijk bijlen.
De bijlen wisselen, als gezegd, zeer snel van uiterlijk. Spoedig
maakt men in het jongere steen-tijdperk bijlen met rechthoekige
doorsnede. De spits-ovale bijlen, de smal- en breedhalzige, vertegenwoordigen volgens Montelius de drie oudste perioden van
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het jongere steen-tijdperk : de tijd van de spits-ovale bijl, de tijd
der dolmen en de tijd der gang-graven. (Jdttestuer).
Gedurende het geheele steen-tijdperk vindt men geheel ongeslepen, gedeeltelijk geslepen en geheel geslepen bijlen. Voor het
slijpen werden slijpstecnen,
zand en water gebruikt. Slijpsteenen heeft men in verschillende vormen gevonden.
Kenmerkend voor het jongere steen-tijdperk zijn de
strijdbijlen van groensteen
met een gat erin voor den
steel. Reeds vroeger bestonden die, doch toen waren ze
van hoorn of been vervaardigd. De gaten werden geboord, hetzij met een hol
stuk been, of met een stuk

Fig. 35. Wapenen en gereedschapsvormen
uit het oudere steen-tijdperk, in de bovenste rij omstr. 2500 v. Chr., onderste
rij uit den steenkisten-tijd, die aan het
brons-tijdperk voorafging, omsti 1800 v.
Chr. (Stockholm).
Fig. 34. Bijlen van vuursteen.

bout. In beide gevallen gebruikte men zand en water als hulpmiddelen.
Behalve met strijdbijlen streed men met dolken en speren. In
Denemarken, Schonen (Zweden) en in Noord-Duitschland bereikt in het jongere steen-tijdperk de techniek der dolken en speerpunten haar hoogtepunt. In Denemarken zijn dolken met fraaihewerkte gevesten gevonden, kunstiger dan in een ander Europeesch land. Een plotselinge weelde vertoont zich, die misschien
3
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to verkiaren is uit den zeer winstgevenden barnsteenhandel met
de kooplieden uit de landen van het zuidoosten.
Behalve steen werden ook hout, hoorn en been verwerkt, doch
niet in die mate als in voorafgaande perioden. Een der oorzaken
is wel het zeldzamer worden van groote dieren. Bovendien zijn
vuursteen en steen in velerlei opzicht beter geschikt voor wapenen dan hoorn en been.

VAATWERK EN VERSIERSELEN.
De ceramiek van het oudere steen-tijdperk is blijven staan op een
lage trap van ontwikkeling, zoowel in technische uitvoering als in
vorm en versiering. In het jongere steen-tijdperk echter neemt de
leemfabricatie een hooge
vlucht. Zij bereikt in deze
periode haar hoogtepunt
van den geheelen voorhistorischen tijd. Men vindt
nu bijna alle denkbare vormen, van de vlakke schaal
tot het lang-haizige fleschvormige vaatwerk. Men ziet
vaatwerk met nauwe, doch
ook met wijde halsopening,
ronde en ellipsvormige
schalen, met ronden, langwerpigen platten of bollen
bodem, kortom, in de
Fig. 36. Leemen pot van Skarpsaling bij grootste verscheidenheid.
LOgstOr, een zuivere en edele vorm die de
Deze
verscheidenheid
vergelijking met de Grieksche vazen goed
kan doorstaan. Decoratie van fijne lijntjes heerscht ook in de technilangs dichte patronen en gelijke, effen vlak- sche uitvoering. Er is vaatken.
werk met een uiterst fijne
en gladde oppervlakte, dikwijls ook glanzend, doch even vaak dof en ruw. Ook in de ornamenteering heerscht groote rijkdom. Aanvankelijk beperkt zich
de versiering tot enkele deelen der oppervlakte, vooral den
hals, later evenwel wordt het heele vaatwerk er mee bedekt.
De ornamenten zijn langwerpig of rond; de laatsten zijn het
gebruikelijkst in Zuid-Europa. Bijna alle vormen en patronen
worden bij dit vaatwerk aangetroffen.
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GRAVEN EN GODSDIENST.
In den palaeolithischen en in den ouderen neolithischen tijd werden de dooden in eenvoudige aardgraven bijgezet; men begroef
ze op het open veld, vlak onder den grond zonder hun
voorwerpen mee te geven of een herinneringsteeken op te richten
op de plek, waar het lijk was bijgezet. Dikwijls begroef men de
dooden vlak bij de nederzettingen der levenden.
Het jongere steen-tijdperk brengt geheel nieuwe gewoonten van
begraven merle. Heele grafgebouwen van opgestapelde steen-

Fig. 3 7. De hunnebedden te Salisbury in Zuid-Engeland.

blokken zien we verrijzen. Dit gebruik, de stoffelijke overblijfselen der nabestaanden in dergelijke grafgebouwen bij te zetten,
is waarschijnlijk afkomstig uit het oosten, waar men hetzelfde
verschijnsel vindt. Ook kan men niet ontkennen dat er zekere
overeenkomst bestaat tusschen de pyramiden van Egypte en de
"pyramiden van het noorden."
Het oudere type van deze graven uit den jongeren steentijd
wordt hunnebedden genaamd. Zij bestaan uit manshooge steenen,
die rechtop geplaatst zijn. De steenen staan in een cirkel of in het
vierkant; het dak bestaat uit eenige steenblokken. Dit model
graven heeft men in verschillende deelen van Europa en
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ver buiten de Europeesche grenzen gevonden. Men ziet ze in India,
in den Kaukasus, aan de Zwarte Zee, in Palestina, in Bulgarije,
langs de kusten van Noord-Afrika, in het grootste deel. van WestEuropa, b. v. in Frankrijk, de Nederlanden, Engeland, Denemarken, Zuid-Scandinavia en Noord-Duitschland. In Midden- en
Zuid-Europa vindt men ze niet.

Fig. 38. Opgehoopte skeletdeelen in een hunnebed

Tegen het einde van het steen-tijdperk worden deze graven vcrvangen door een nieuw type, de steenkisten. Deze grafgebouwen
zijn vierkant en van verschillende grootte; zij beslaan een nog
uitgestrekter geografisch gebied dan de hunnebedden en blijven
voortbestaan tot diep in het metaal-tijdperk.
De verschillende graftypen zijn een afspiegeling van de
menschelijke opvatting van het leven na den flood. Het geloof,
dat aan deze bouwwerken ten grondslag ligt, was waarschijnlijk
de meening, dat men onvergankelijke woningen voor de afgestor-
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venen moest bouwen, opdat zij ongestoord het nieuwe leven onder soortgelijke omstandigheden als op aarde konden voortzetten. Daarom ook kregen de dooden allerlei vaatwerk en wapenen, sieraden en drinkbekers mee in het graf. In zeker opzicht
waren deze doodengebouwen ook een nabootsing van hun aardsche woning. Waarschijnlijk zijn in het steentijdperk de wo-

Fig. 39. Het inwendige van een hunnebed.

ningen rond geweest. Alleen het ma teriaal was antlers: steen in
plaats van hout. Doch de graven moesten dan ook woningen voor
de eeuwigheid voorstellen.
In deze grafgebouwen werd de doode onverbrand bijgezet,
althans in de noordelijke gebieden. In den regel werd hij in
uitgestrekte houding neergelegd. Op enkele plaatsen echter heeft

men dooden in zittende houding gevonden, b. v. in Nederland,
waar, in de Hunnebedden, nissen met zittende dooden zijn aangetroff en.
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De graven waren gemeenschappelijk, in zooverre dat ze plaats
boden aan mannen, vrouwen en kinderen. Elk gebouw afzonderlijk diende echter waarschijnlijk voor een geslacht. Misschien ook werden alleen de stamhoofden
en hun bloedverwanten op
deze eervolle ' wijze bijgezet. Vermoedelijk moest de
gewone man zich met den
vlakken grond tevredenstellen.
Voor den ingang der
hunnebedden vindt men
dikwijls een schacht met
stukgeslagen urnen en allerlei oud aardewerk, dat
er uitziet, alsof het op die
plek ten offer gebracht
werd aan den een of anderen god, misschien aan den
Fig. 40. Graf uit het steen-tijdperk, omgezonnegod. Dit offer kan
ven door steenen. Hier en daar worden
tegelijk met de bijzetting
afzonderlijke graven gevonden op den bodem van een heuvel. Het lijk heeft gelegen
of misschien bij het vieren
op een bed van kleine steentjes, waarvan
we op de afbeelding de resten zien. In den van jaarfeesten gebracht
zijn. Ook bij graven in
regel rust de doode op de linkerzijde (hier
op de rechter) en met opgetrokken knieen.
Griekenland vond men
Deze houding vindt men ook in alleenligstukgeslagen aardewerk en
gende graven in den vlakken grond. Voor
dikwijls worden na offerhet gelaat ligt een strijdbijl; waarschijnlijk
heeft de doode die in de hand gehouden.
feesten de daarbij gebruikAchter den nek ligt een andere bijI van
te voorwerpen stukgeslavuursteen. In het midden liggen gewoonlijk
gen.
vuursteenscherven, die een gordel om het
middel gevormd hebben. Langs de fraaie
Wij zeiden reeds dat het
bedding van kleine steentjes ligt een steenvermoedelijk
de zonnegod
vrije rand. Hier waren dikke planken underling bevestigd om het lijk to beschermen.
was, wien men in het steenDe buitenste steenen hebben de houten plantij dperk offers bracht. De
ken gestut. Het geheel was van boven gezon
was de levenwekkende
dekt door planken. Natuurlijk was niet elke
doode zoo uitmuntend beschermd. In den
kracht, de zon scheidde den
regel werd een enkele laag keien voldoende
dag van den nacht. Er zijn
geacht. Dit graf is ongev. 4500 jaar oud.
meer bewijzen van zonaanbidding uit dien tijd,
vooral raderen met vier of meer spaken, alsook bijlen van aller-

DAGEL1 JKSCH LEVEN

39

lei vorm, vooral tweesnijdende. De bijl was in voor-historischen
tijd in groote cultuurgebieden het symbool van den zonnegod,
den voorlooper van Thor, wiens symbool eveneens een bijl was.
Dezelfde cultus en dezelfde symbolen bestaan zoowel in het
noorden als b. v. in Grieken- ........, .......
land.
Wij wezen er reeds op, dat
slechts een deel der menschen uit het steen-tijdperk
een laatste rustplaats in de
groote hunnebedden vond.
In de streken, waar de hunnebedden nooit zijn doorgedrongen, bleef men zijn dooden in den vlakken grond begraven. Toch bracht men dan
het een of andere herinneringsteeken aan, b. v. een
steenen omraming om het
lijk, of een hoop steenen.
Fig. 41 • Plan van een hunneOok gaf men den dooden
bed.
voorwerpen mee, evenals in
de hunnebedden. Deze wijze van begraven wordt vooral gevonden in Midden- en Zuid-Duitschland, Oostenrijk, Hongarije, en in
eenige andere streken. Zelfs in het noorden heeft men er sporen
van gevonden.
HET DAGELIJKSCH LEVEN IN DEN LATEREN STEENTIJD.
Wanneer men de belangrijkste trekken uit het dagelijksch leven
van den steentij d wil trachten weer te geven, dan mag men
daarbij niet vergeten, dat dit maar enkele bijzonderheden kunnen
zijn, daar toch bijna alle overblijfselen uit dien tijd vernietigd zijn,
wat natuurlijk ook geldt voor alle voorwerpen, die uit hout, leer
bont, enz. vervaardigd waren, terwijl er ook geen schriftelijke
bronnen bestaan, waaruit wij kunnen putten, en die ons eenige
oplieldering zouden kunnen geven.
Men weet slechts weinig van de wijze, waarop de menschen in de
daaraan voorafgaande periode gewoond hebben. Waarschijnlijk
zochten zij, als zij die vonden, hun toevlucht in holen of wel in
holle boomstammen, tegen rotswanden of achter groote steenen.
Het is bezwaarlijk aan te nemen, dat er in dien verren tijd afzon-
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derlijke huizen zijn gebouwd. Een reeks van gelukkige omstandigheden heeft gemaakt, dat wij meerdere kennis bezitten van de
wijze, waarop de mensch in den la teren steentijd heeft gewoond.
Zoo heeft men in de venen zoogenaamde paalwoningen gevonden,
welke in die venen door den loop der eeuwen heen zijn bewaard
gebleven. Dergelijke paalwoningen werden aan den oever van een
meer of bij een gedeeltelijk begroeiden poel gebouwd. Vanaf den
oever kon men deze paalwoningen door middel van een brug bereiken, welke bruggen men des nachts tegen vijanden of tegen
andere gevaren kon ophalen. Ook kon men deze paalwoningen

Fig. 42. Paalwoningen zooals die nu nog op Zuidzee-eilanden
worden aangetroffen.

met kleine bootjes bereiken. Zij werden op verschillende wijze gebouwd. De algemeen gebruikelijke wijze was de volgende: Men
sloeg namelijk palen van passende grootte in den bodem van
het meer. Deze palen staken dan een eind boven den waterspiegel
uit, waarna zij met boomen, die horizontaal op het wateroppervlak
rustten, onderling aan elkaar werden verbonden. Dit alles vormde
de basis voor een vloer, die uit kleinere houten balken was samengesteld. Hier verrees dan de primitieve hut, hier beyond zich
de plaats, waar gestookt werd, hier sliep men, hier vervaardigde
men zijn gereedschap en zijn wapens. Men heeft ook andere soorten van paalwoningen gevonden; eenige van deze bestaan uit verankerde vlotten. Op verschillende plaatsen in Europa vond men
ze. Bijzonder bekend en vaak vermeld zijn de Zwitsersche paal-

WONINGEN

41

woningen, die uit den steentijd en ook gedeeltelijk uit den bronstijd stammen. Men vindt soortgelijke paalwoningen ook nog
buiten de grenzen van Europa, terwijl ze bij enkele volksstammen
ook nu nog in gebruik zijn.
Maar men woonde ook nog op andere wijze in den lateren
steentijd; men woonde ook toen nog gaarne in grotten. Wij willen
hier slechts melding maken van de interessante grot Stora ForIn deze grot zijn op uitgebreide schaal overvar bij Stora

Fig. 43. Het gebruik van vuur in paalwoningen.

bliffselen van een zekere beschaving gevonden, die bewijzen, dat
er gedurende lange perioden van den lateren steentijd menschen
hebben gewoond.
In streken, waar zich geen grotten of geschikte meren bevonden, waren de menschen gedwongen hun hutten op het vrije veld,
zoo mogelijk bij den zoom van het bosch to bouwen; men heeft
op verschillende plaatsen resten van zulke woningen gevonden.
Het zijn ronde of langwerpige hutten geweest, die eenigszins aan
bouwwerk van onzen tijd doen denken. De wanden bestonden uit
houten palen, die met takken en twijgen waren opgevuld. Van
buiten en zoo mogelijk ook van binnen had men leem aangebracht.
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Het dak bestond uit huiden en uit zoden. Als zulk een hut afbrandde, bleef de vloer alleen over. Deze bestond uit steen en
hierop werd het vuur ontstoken. Ook zijn nog wel met leem opgevulde plaatsen overgebleven, waar men dan nog
sporen van twijgen en takken kan vinden. Wij weten slechts heel weinig van
de wijze, waarop de
mensch uit den steentijd
zich gekleed heeft. Er was
geen gebrek aan huiden
en vellen. Maar ook kleeren uit stof heeft men gekend. In eenige graven uit
Fig. 44. Het uithollen van een boomstam met den ouderen bronstijd in
vuur, om er een boot van te maken.
Denemarken heeft men
goedbewaarde mannen- en
vrouwenkleeren gevonden, die uit grove wollen stof zijn gemaakt
en het is meer dan een vermoeden, dat zulke stoffen ook vroeger
al in gebruik zijn geweest, vooral omdat men weet, dat het schaap
in den lateren steentijd een algemeen verbreid huisdier is geweest.
De menschen uit den steentijd hielden zich ook met landbouw
en veeteelt bezig. Men heeft overblijfselen van gierst, van gerst en
van tarwe gevonden. Maar het schijnt nog geen intensieve landbouw te zijn geweest; dat kan men wel zien aan de primitieve

Fig. 45. Germaansche boot, 6. M. lang, 68 c. M. breed, gevonden in Oost-Pruissen. Het is niet zeker, of deze uit het steentijdperk afkomstig is.

akkerbouwvoorwerpen, zoo b. v. aan de uit vuursteen vervaardigde sikkels. Men gebruikte allerlei soort wortels en vruchten als
spijzen. De voornaamste huisdieren waren : paarden, runderen,
schapen, geiten en varkens. Wat wij hier over landbouw en veeteelt hebben medegedeeld, bewijst, dat de menschen uit den lateren
steentijd vaste woonplaatsen hadden. Een algemeene en dichte
bebouwing van den grond is echter niet waarschijnlijk. Er hebben
verspreide stammen en families aan de oevers van de zee,
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van rivieren en op andere geschikte plaatsen gewoond. Daar
hebben zij hun kleine akkers en hun kudden gehad. In de onmiddellijke nabijheid hebben de steengraven en de grafvelden gelegen, waar zij hun dooden begroeven.

DE BRONSPERIODE.
Reeds voor ongeveer 6000 j aar moeten de eerste metalen in de
oude cultuurlanden aan den Euphraat en Tigris zijn gebruikt,
maar zij zijn zeer zeker reeds langer in sommige deelen van Azig
bekend geweest. Vanuit deze landen is de kennis van de metalen
later over de andere cultuurlanden van het oosten en nog later over
Europa verspreid. Het metaal, dat op die wijze het eerst bekend
werd, was het koper. Men heeft er vaak over nagedacht, waarom
het juist dit metaal is geweest en niet het ijzer, dat sneer in
de natuur voorkomt dan het koper. Bovendien kan men het ijzer
veel gemakk elijker uit het erts,
waarin het voorkomt, smelten dan
men dat bij het
koper vermag.
De periode,
waarin het koper
het eigenlijke ruwe materiaal
voor het gereedschap en voor de
was,
wapenen
wordt de Koper- _.,./
tijd genoemd.
Fig. 46. Hoornblazers.
In de meeste
landen van Europa heeft er zoo'n Kopertijd bestaan, ofschoon de
duur van deze periode in de verschillende landen ongelijk is geweest. In de oude Cultuurlanden om de Middellandsche zee is de
Kopertijd zeker slechts van korten duur geweest. Tinhoudend
brons vindt men hier namelijk al in het begin van de dertigste
eeuw voor Christus. In Egypte bestaat er een zeer besliste bronstijd in ongeveer dezelfde periode. Er is, zooals wij reeds zeiden
in de meeste Europeesche landen een zuivere Kopertijd geweest;
dit ,geldt zoowel voor Griekenland, Italie en de andere deelen van

44

DE VOORHISTORISCHE TIJDEN

Zuid-Europa als voor de midden- en noordelijke deelen van dit
werelddeel. Maar hoe verder men naar het noorden komt, des to
armer wordt deze Cultuur-periode aan koperen voorwerpen.
Vuursteen neemt nog altijd een belangrijke plaats in bij het dagelijksch levee. Het geringe gebruik
van het koper vindt zijn oorzaak in
het fell, dat al het koper, tot de geringste hoeveelheid, uit het zuiden
moest worden ingevoerd.
Maar al worden er dan ook maar
enkele voorwerpen gevonden, bij
welke dit kostbare metaal gebruikt
Fig. 47. Bronzen bijlen.
•
is, toch is de invloed van de metaalcultuur op het steen- en flintwerk zeer groot geweest. Dit bewijst, dat het noorden in lien tijd zeer levendige betrekkingen onderhouden heeft met de Cultuurlanden om de Middellandsche zee
en met die van het oosten. Wij
willen hier slechts enkele van de
voornaamste gereedschaps- en
wapenvormen noemen, die door
de metaalcultuur zijn beinvloed.
Dit zijn in de eerste plaats eenige
strijdbijltypen, waaronder de
welbekende bootvormige bijlen.
Men zou zich deze dan ook nauwelijks zonder de metaal-voorbeelden kunnen voorstellen.
Door een ijverig experimentee;
ren en door het toepassen van allerlei mengingen met andere metalen heeft de mensch spoedig
Fig. 48. Bronzen speerpunten.
ontdekt, dat een menging met tin
een goede uitwerking op de hardheid van het metaal heeft. Eerst
komt het tin er in heel kleine quantiteiten in voor, later in grootere
hoeveelheden. Tenslotte heeft men de beste menging gevonden:
een deel tin op negen deelen koper. Dit is het mengmetaal, dat
finder den naam brons bekend is, en dat in alle landen in den
bronstijd gebruikt werd. Voor het noorden kan men het begin,
van den bronstijd op ongeveer 1800, jaar voor Chr. stellen. Sominige geleerden gaan daarentegen van de veronderstelling uit, dat
het ongeveer in 1500 jaar voor Chr, moet worden gesteld.

45
HET GEBRUIK VAN HET BRONS VOOR
GEREEDSCHAPPEN, WAPENS ENZ.
De eigenlijke bronstijd valt in Egypte kort na
3000 voor Chr. Voor Griekenland en Italie stelt
men het begin voor Midden en Noord-Europa ongeveer op dit jaar. In het noorden begon de bronstijd volgens de berekeningen van Montelius oneveer 1800 jaar voor Chr. terwijl hij dan duizend
jaar later eindigt. De rijkste ontwikkeling van den
bronstijd vond op Kreta en in Griekenland plaats;
in Italie draagt hij reeds het karakter van een
barbaren-cultuur. In het verdere Europa valt de
geheele bronsperiode in den praehistorischen tijd.
Het gelijksoortig karakter, dat de oudere Europeesche bronzen voorwerpen, in het bijzonder de
dolken en bijlen, dragen, bewijst, dat in het begin
gegoten bronzen voorwerpen uit het zuiden naar
de andere deelen van ons werelddeel zijn uitgevoerd. Maar zeer spoedig kan men in verschillende
gebieden een nationale bronsindustrie waarnemen.
De kennis van het brons legde den grondslag
voor een sterke ontwikkeling van de fabrikatie van
wapens, gereedschappen en sieraden. Een nieuw
wapen komt er nu bij, namelijk het zwaard. Slechts
bij een nauwkeurige kennis van de behandeling
van het brons , zoowel wat het gieten als wat de
ornamenteering betreft, was een nationale bronsindustrie mogelijk. De bronzen voorwerpen vereischten meesters, die een geheel andere bekwaamheid bezaten, dan dit in den steentijd het
geval was geweest. Vooral moesten zij precies met
het proces van het gieten op de hoogte zijn; alle
bronzen voorwerpen werden namelijk gegoten.
Daarvoor waren smeltkroezen en de mogelijkheid,
om een sterke warmte te ontwikkelen, een eerste
vereischte. Want het smeltpunt van het brons, ligt
tamelijk hoog. Bovendien moest men gietvormen
bezitten. Deze zijn zeker op verschillende wijze
vervaardigd. De bronzen voorwerpen, die men beoogde te maken, werden eerst in leem of in steen
gevormd; vervolgens werd een negatief van het

Fig. 49. Bronzen
zwaard.
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voorwerp gemaakt, terwijl om het gemakkelijker te kunnen
uitvoeren, de vorm in twee helften werd gemaakt. Het voordeel
van dergelijk soort vormen was, dat zij vele malen konden worden
gebruikt. Men heeft tal van zulke vormen
en voorwerpen, die daarin gegoten zijn, gevonden.
Het waren ondertusschen alleen maar
kleinere voorwerpen, die in dergelijke gietvormen konden worden gemaakt. Voor
zwaarden en voor andere groote voorwerpen en ook voor het gieten van fijnere bronzen voorwerpen moest men een geheel andere methode volgen. Zwaarden, dolken, en
spiespunten zijn naar g lle waarschijnlijkheid
in den regel in zandvormen gegoten. Men
vervaardigde een model uit hout of uit een
ander zacht materiaal en daarmede werd
dan een afdruk in het natte zand gemaakt.
Deze soort vormen konden natuurlijk maar
een enkele maal worden gebruikt, zoodat er
voor ieder voorwerp een nieuwe vorm moest
worden gemaakt. Om brons te sparen werd
er dan rondom een kern van leem gegoten.
Een zoodanige kern wordt nog vaak in de gevonden voorwerpen aangetroffen. Het gieten
van een bronzen vat met zeer dunne wanden vereischte weer een geheel andere methode. Men maakte van het voorwerp een
model van was, en legde daar dan natte
leem omheen. Het geheel werd vervolgens
warm gemaakt, waardoor de leem dan verFig. 50. Bij1 met hou- brandde, terwijl de was door een daarvoor
ten steel uit het oudere expres gemaakt gat wegvloeide. Om te
bronstijdperk in Dene- voorkomen, dat de binnenvorm tegen den
marken. (B. Schmittbuitenvorm geperst werd, waardoor het gietger).
sel verloren zou gaan, bevestigde men tusschen den binnenvorm en den buitenvorm
kleine bronzen stiftjes, waardoor deze twee vormen gescheiden bleven. Af en toe worden nog wel afdrukken van dergelijke
stiftjes gevonden.
Met behulp van een klein beitelvormig bronzen instrument
werden de ornamenten zoo ingehouwen, dat men door zachte sla-
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gen op den beitel lijnen vormde, hetzij dan strepen, cirkels of
spiralen. Dieren- of menschenafbeeldingen worden zelden op de
noordelijke bronswerken aangetroffen. Plant- en bladmotieven
ontbreken geheel. In Griekenland is dit geheel antlers; daar toch
nemen de plant- en bladmotieven een belangrijke plaats in bij de
versieringen der voorwerpen uit het bronstijdperk.
De heften der dolken en zwaarden worden door middel van
sterke spijkers aan het lemmet geklonken. De greep werd
heel fraai versierd met inlegwerk uit hars, barnsteen enz.
of ook wel met gegoten of
ingegraveerde ornamenten.
Niet alleen de mannen, maar
ook de vrouwen droegen deze wapens, ofschoon die van
de vrouwen kleiner waren
en meer als sieraden heschouwd kunnen worden. De
bronzen wapenen waren zoo
algemeen, dat men bijna kan
zeggen, dat men ze in ieder
huis en hof vond. De bronstijd was beslissend voor de
ontwikkeling van versierings- en toiletartikelen. In
den steentijd had men zich
met den eenvoudigen tool
van kralen, naalden en dgl.
moeten tevreden stellen. Fig. 5 1 . Gordelsieraad van brons. Een
Toiletartikelen waren zoo- fraai voorbeeld van het ponsornament in
(Nationaal Museum,
goed als onbekend. In het het brons-tijdperk.
Kopenhagen) .
bronstijdperk wordt de vormenrijkdom steeds grooter, terwijl tegelijkertijd een ongeloofelijke
zorg aan de versiering wordt besteed. Onder de siervoorwerpen vindt men diademen, halsringen, been- en armringen,
vingerringen, knoopen en ook gespen.
Onder de toiletartikelen van den bronstijd vindt men bovenal
het kleine scheermes. Eenige vondsten in Denemarken bevestigen
het vermoeden, dat de mannen zich in dezen tij d reeds geschoren
hebben. In eiken kisten heeft men goed bewaard gebleven haren,
maar nooit overblijfselen van den baard gevonden. Tot het toilet
van de menschen uit den bronstijd behooren bovendien priemen
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en pincetten, die misschien voor het tatoueeren werden gebruikt, voorts oorlepeltjes en
dergelijke. Dit alles bewijst, dat de mensch in
dit tijdperk een zekere zorg besteedde aan zijn
toilet.
GRAVEN EN GODSDIENST.
De tijd der grafkamers en der groote steengraven is voorbij ; de graven van den bronstijd vertoonen een geheel ander type dan die
van den steentijd. Hetzelfde geldt van de
begrafenisgebruiken. In den beginne werden
de dooden op de oude wijze begraven, dat wil
dus zeggen, dat zij niet verbrand werden.
Maar later ontwikkelt zich een nieuw gebruik; de doode wordt op een brandstapel
verbrand, en de overblijfselen begraven. De
lijkverbranding is waarschijnlijk van de zuidelijke volken uitgegaan, waar zij in den
bronstijd algemeen in gebruik is gewecst.
Bij de Egyptenaren en bij de Semieten is dit
gebruik echter niet in zwang; dit is dan ook
de reden, waarom de Christelijke begrafeFig. 52. Hoorn van nisgebruiken om de dooden niet te verbranden
Rorlykke mose op altijd volgens de oude zeden zijn gehandhaaid
Langeland, gevonden gebleven. De lijkverbranding drong tot het
in 1886 tegelijk met
een anderen hoorn. noorden door, omdat de noordelijke landen in
Terwiji anders bij- dien tijd sterk onder den invloed van het zuieenpassende
hoorns den stonden. Dit nieuwe begrafenisgebruik
de buiging in tegen- weerspiegelt een nieuwe opvatting, een nieugestelde richting heb- we waardebepaling van den flood en van het
ben, gelijk een paar
dierenhorens, buigen leven. De oude opvatting uit den steentijd
de
Langelandsche was, dat de mensch in het graf zijn leven
voortzet, een leven, dat met het leven op aarhoorns in dezelfde
richting.
de overeenkomt; hij had ock dan eten en
drinken noodig, hij zet zijn werk en zijn strijd
voort. Het nieuwe gebruik van lijkverbranding weerspiegelde een geheel andere opvatting. De doode leefde
in het graf niet voort, maar beyond zich op een grooten afstand van
deze aarde. Het lijk werd verbrand om de bevrijding van het lichaam te bespoedigen. Van het lichaam bevrijd kon de ziel van

L i g g e n d e bison-os. E e n meer dan vijfduizend jaar oude schildering uit de Crö-Magnon periode*
Z u l k e schilderingen en teekeningen zijn i n Fransche en Spaansche rotsholen gevonden.
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den gestorvene gemakkelijker de nieuwe wereld bereiken, want de
ontbinding hier op aarde kon dat alleen maar verlangzamen. Een
dergelijke voorstelling treft men bij vele volkeren aan, b y. bij de
Grieken in den tijd van Homerus, en eveneens bij verschillende
volkeren in Amerika. De begrafenis geschiedde in een heuvel of
onder een vlakke aardlaag. De heuvel vormt de nieuwe grafvorm.
Wanneer het lijk in een houten of steenen kist was gelegd, of op
een andere wijze geborgen was, werd met het lijk als middel-

Fig. 53. Typische grafheuvel uit het bronstijdperk. Er worden dikwijls eenige
grafheuvels bijeen aangetroffen. De afbeelding is van Kvarnby in Schonen.

punt, een aarde- of steenheuvel gemaakt. Vaak vindt men boven
het lijk of er omheen een grooten of kleinen steenhoop. In den regel
echter is het met steenen bedekt.
Zooals wij reeds zeiden, werden de lijken meestal in een houten
of steenen kist gelegd. Deze kisten waren meestal van manslengte, bij de onverbrande lichamen namelijk, of zij waren heel
klein, voor de resten van het verbrande lichaam. In den verbrandingstijd wordt de kist vaak door een urn uit gebrand leem vervangen. Bijzonder opmerkelijk zijn de eikenhouten kisten uit de
oudere bronsperiode. Een groot aantal van deze soort is in Denemarken in volkomen gaven toestand gevonden. Een eikenstam van
geschikte grootte werd gespleten en beide helften werden uitgehold.
In deze doodkisten zijn ook mannen- en vrouwenkleeren gevonden,
die later besproken zullen worden.
4
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Evenals in het steentijdperk wordt de zon aangebeden. Hiervoor zijn onomstootelijke bewijzen in verschillende streken van
Europa gevonden. In Denemarken en Zweden vond men kleine
wagens, die de voorstelling dier menschen van de zon aanschouwelijk makers. Op een stee p, in het interessante z. g. Kiviksmonument
in Schonen, vindt men de afbeelding van een dergelijken wagen,

Fig. 54. Eikenhouten kist uit het bronstijdperk in Denemarken. De uitgeholde
stam rustte op een bedding van steenen op den bodem van een grafheuvel.

en hierin rijdt de god op de afbeeldingen van het bronstijdperk, een bevestiging voor de bovengenoemde zonaanbidding in
dit tijdvak.
HET DAGELIJKSCH LEVEN IN HET BRONS-TIJDPERK.
Dank zij de belangrijke vondsten weet men aanmerkelijk meer
van het dagelijksch leven in het bronstijdperk dan van dat in het
steentijdperk. De menschen woonden in paalwoningen. De be-
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langrijkste paalwoningen uit dien tijd heeft men in Zwitserland
gevonden. De hutten zelf waren nog altijd zeer eenvoudig. Geheele hutten zijn natuurlijk niet tot heden behouden gebleven,
doch wel resters daarvan. Daarbij komt, dat er in de graven z. g.
huisurnen gevonden zijn, menschelijke woningen in miniatuur.
Op grond van deze vondsten, die
niet alleen in Zweden en Denemarken, doch ook in Italie en
Middel-Europa gedaan zijn, heeft
men tamelijk nauwkeurig vastgesteld, hoe de hutten in het
bronstijdperk van uiterlijk en
uitvoering geweest zijn. Het was
de oude vorm, rond of afgerond.
Hutten met vier muren hebben
gedurende het bronstijdperk in
het noorden weinig of niet bestaan, waarschijnlijk ook in de
meeste deelen van Europa niet.
Rome was in dien tijd een stall
die uit ronde en ovale hutten bestond. In Griekenland daarentegen had men reeds in dien tijd
en nog vroeger gebouwen met
vier muren en van ingewikkelder type. Hetzelfde was het geval in het oosten.
De Noord-Europeesche hutten Fig. 55. Z. g. Huisurn uit het bronsuit het bronstijdperk kan men tijdperk. Dergelijke urnen, die den
vakwerk noemen. De wanders vorm van woningen nabootsen, werden gebruikt als bewaarplaats voor de
waren opgetrokken van verticals beenderen in de periode toen de lijbalken, waartusschen takken en ken verbrand werden. (Nationaal Museum, Kopenhagen).
twijgen gevlochten waren, met
leem vastgekleefd. Er was een deur in aangebracht; het dak was
dikwijls hoog en pyramidevormig. Het was waarschijnlijk met
stroo, huiden of turf bedekt. De vloer was met leem of met
kleine steenen belegd. Op een plek in de hut was een vuurplaats,
die diende tot verwarming en tot het koken van het noodzakelijkste voedsel.
Ondanks de primitieve uitvoering en de beperkte ruimte heeft
het toch in deze hutten niet aan huisraad ontbroken. In Denemarken en Noord-Duitschland heeft men kleine veldstoelen van
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hout gevonden, waarvan de zitting uit huiden of leer heeft bestaan. Er zijn ook kommen van hout en aardewerk gevonden,
die voor het bewaren van vast en vloeibaar voedsel dienden. In
Denemarken zijn bijzonder fraaie houten kommen met ornamenten van ingeslagen bronzen stiften gevonden. Wanneer de houten
kommen tot drinken gebruikt moesten worden, werden ze met

Fig. 56. Graf uit het bronstijdperk in Spanje.

hars vochtdicht gemaakt. Deze vochtdichte schalen zijn dikwijls
in graven aangetroffen.
Veel bijzonderheden wijzen er op, dat de menschen in het
bronstijdperk in kleine dorpen gewoond hebben. Dikwijls zijn
een paar honderd graven op een plek gevonden. Op deze begra afplaatsen zijn niet alleen de leden eener familie bijgezet, doch
vaak een geheele dorpsbevolking. Bij de grafheuvels, die dicht bij
elkaar liggen, vindt men vaak evenwijdige rijen van graven, hetgeen er eveneens op wijst. Iedere familie heeft dan Naar eigen grafheuvel bezeten.

KLEEDING
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De kleeding in het bronstijdperk was geheel "modern". In
eiken doodkisten zijn volledige mannen- en vrouwenkleeren
tot in onzen tijd behouden gebleven. De looizuren, die het
eikenhout bevat, en die door het water afgescheiden werden,
hebben bijna alles in deze graven in stand gehouden. Zoo herkende
men in de eikenhouten doodkisten, behalve de kleeren, waarmee
de dooden bedekt waren, zelfs nog deelen der spieren en nagels,
enz. Men vond bijvoorbeeld een welbewaarde eikenhouten kist,
die het lijk eener vrouw bevatte. Onder in de kist lag een huid
uitgespreid, waarschijnlijk
een koeienhuid. Daarop
rustte de voorname vrouw,
gekleed in een costuum
met rijke versiering. Het
haar werd bijeengehouden
in een net van wollen Braden. De kleeding bestond
uit een jak met lange mouwen en een rok. Het jak
was eenvoudig van snit, de
rok was niet genaaid, doch
om het middel met een van
wol geweefden gordel samengehouden. Aan de voeten zaten overblijfselen van.
sandalen. Bij dit vrouwencostuum hoorde allerlei
sieraden. Het jak werd aan Fig. 5 7. Mans- en vrouwenkleeren uit het
bronstijdperk in Denemarken. Tot het cosden hals door een spang of tuum hoorde een aantal bronzen sieraden.
gewonen naald bijeenge(Nationaal Museum, Kopenhagen) .
houden. De gordel eindigde dikwijls in kwasten met bronzen versiering. Buitendien droegen
de vrouwen als haarsieraad een kam van been of brons, een
halsband of collier en een of meer ringen aan de vingers en aan
armen en beenen. Ook bronzen plakkaten werden als gordelsieraad gedragen.
Bij Egtved in Jutland vond men in 1921 een bijzonder interessant
vrouwengraf. Het was van een jonge vrouw tusschen 18 en 25 jaar,
van middelbare grootte en smal gebouwd. Het haar, dat los neerhing, was boven het voorhoofd afgeknipt. Zij was gekleed in een
jakje met korte mouwen. De rok die uit neerhangende franje bestond, reikte tot over de knie. Aan de voeten had zij een een-
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voudige bekleeding. Alles was van wol vervaardigd. Het lijk lag
op een koeienhuid en was bedekt met een wollen deken. Men had
haar een aantal kleine gebruiksvoorwerpen en sieraden mee in
het graf gegeven. De kleeding van het Egtved-graf onderscheidt
zich aanmerkelijk van het bovengenoemde. Deze vrouwencostuums
zijn de eenige uit het bronstijdperk, die volkomen bewaard
bleven.
Manskleeren zijn
verschillende
op
plekken gevonden.
Wij noemen hier alleen de vondst in een
eikenhouten doodFig. 58. Houten ploeg uit het bronstijdpe rk.
kist. Het costuum
(Nationaal Museum, Kopenhagen).
bestond nit een mantel, die over de schouders geworpen en van voren met een spang
bijeen werd gehouden. Buitendien droeg de man een kleedingstuk dat ongeveer tot de knieen reikte. De beenen waren
gehuld in een wollen weefsel. Aan de voeten vond men een soort
van sandalen. Tot dit
costuum hoorden in
den regel een of meer
sieraden. Op zij hingen zwaard en dolk.
Deze vrouwen- en
mannencostuums zijn
ongetwijfeld alleen
bij feesten en ook
uitsluitend door voorname personen gebruikt; de armen
droegen in het bronstij dperk slechts eenvoudige
kleedij van
Fig. 59. Houten veldstoel, gevonden in een
dierenhuiden, evenals
Deensch graf uit het bronstijdperk. (Nationaal
Museum, Kopenhagen).
de menschen uit het
steentijdperk.
De inscripties in rotsen en losse steenblokken, vergunnen een
zekeren kijk op het leven en de mentaliteit der menschen nit het
bronstijdperk. Ontelbare pogingen zijn gedaan om deze raadselachtige afbeeldingen uit to leggen, doch tot een volledig resultaat
is men tot nu toe niet gekomen. Toch krijgt men door de afzon-

ROTSTEEKENINGEN

55

derlijke tafereeltjes een goeden kijk op verschillende bijzonderheden. De rotsteekeningen geven ons een begrip van de schepen,
wagens, wapenen en vele andere Bingen uit het bronstijdperk. Een
bijzonder uitgebreide afbeeldingsstof vindt men in de steenen, die
het z. g. Koningsgraf in Kivik, in Schonen, omringen. Blijkbaar
stellen zij een offer-tafereel voor. Men ziet er schepen, paarden,

Fig. 60. Het beroemde zonnebeeld van Trudholms Mose op Seeland. De zonneschijf is van brons met een dun laagje goud.

menschen, zonnesymbolen, godenwagens, hoornblazers, enz. Op
een steen, de Villfarasteen in Oost-Schonen, zijn godenwagens te
zien, die met twee paarden zijn bespannen. Op West-Zweedsche
rotsteekeningen zijn alle mogelijke tafereelen uit het dagelijksch
leven, zoowel te land als ter zee, weergegeven. Een aantal schepen,
die in rijen liggen, bewijzen dat er oorlogen tusschen geheele vloten
zijn gevoerd.
Een mondelinge traditie of schriftelijke mededeelingen bestaan
qiet.
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DE IJZERTIJD.
Het ijzer is, evenals koper en brons, in de zuidelijke landen ontdekt. In Egypte werd het ijzer in den loop van de twaalfde eeuw
v. Chr. bruikbaar gemaakt. Ongeveer gelijktijdig komen de eerste
voorwerpen van ijzer in de cultuurlanden aan Euphraat en Tigris,
evenals in Klein-Azie voor. Het ijzertijdperk in Griekenland be-

Fig. 61. Graf uit het oudste ijzertijdperk. De doode werd bijgezet met een groote
hoeveelheid vaatwerk. Dit heeft voedsel en dranken bevat.

gint tijdens de elf de eeuw v. Chr. Vroeger heerschte algemeen de
opvatting, dat het ijzer aanmerkelijk ouder zou zijn. De meest verbreide meening was, dat de pyramiden alleen met behulp van
ijzeren werktuigen gebouwd konden zijn, loch thans neemt men
aan, dat zij reeds ten minste duizend jaar voor de ontdekking van
het ijzer bestaan moeten hebben.
Italie en Middel-Europa werden al vroeg belangrijke centra voor
de cultuur van het oudere ijzer tij dperk.
De oudere ijzertijdperkcultuur noemt men Hallstattcultuur,
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,daar Hallstatt in Oostenrijk een harer belangrijkste centra was.
Hier zijn in het jaar 1846 een paar duizend graven uit het oudere
ijzertijdperk gevonden. De Hallstattcultuur omvat den tijd tusschen de j aren
1000 en 500 voor Christus.
Hoewel het grootste machtsgebied dezer cultuur in Middel-Europa lag, verbreidde zij zich in verschillende richtingen naar het westen tot den Atlantischen
oceaan en naar het oosten, zoowel als
naar het noorden, tot aan de Oostzeegebieden.
Een ietwat jongere cultuurperiode van
het ijzertijdperk, die loopt van het jaar
500 v. Chr. tot het begin onzer j aartelling,
heeft zijn naam ontleend aan Le Mile
in Zwitserland. In het noorden wordt de
hiermee overeenkomende tijd de voorRomeinsche tijd genoemd. Het was een
hoog ontwikkelde ijzercultuur, die den
stempel droeg van de Keltische stammen,
welke in genoemde streek hun woonFig. 62. Bronzen beeld
plaats hadden.
voorstellende een barbaar
Aan de verbinding met de cultuurvoluit het ijzertijdperk.
ken aan de Middellandsche Zee danken
de noordelijke volken het eerste schrift, de runen. Kleine metalen
voorwerpen en stenen met runenopschriften bewijzen, dat de noor-

Fig. 63. Slede uit het ijzertijdperk, gevonden in het Osebergschip in Noorwegen.
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delijke volken reeds omstreeks lien tijd de runen leerden kennen.
Dergelijke vondsten deed men in Frankrijk, Engeland, Duitschland, Rusland en in de Scandinavische landen.
De oudste runen heeft men heel lang niet kunnen ontcijferen. Nu eens werden zij voor Duitsch, dan weer voor Angelsaksisch aangezien. Nu weet men, dat zij afkomstig zijn van de Goten, de Germaansche volksstammen, die aan de Zwarte Zee thuishoorden. Het schijnt, dat de runen hier in de tweede eeuw na
Christus in gebruik kwamen. Van hier uit verbreidden zij zich
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Fi. 64. Met brons beslagen wagen uit Dejberg Mose, Denemarken. Uit het begin
onzer jaartelling.

onder de Germaansche volksstammen. De runen kan men in
wezen beschouwen als vervormingen van het Latijnsche alphabet. Daar de runen aanvankelijk in hout gegrift werden, kregen
zij een vorm die van de Latijnsche letters of week. Wegens de nerven in het hout vermeed men ronde karakters en lijnen, die evenwijdig met de nerven vielen, zoodat de runen voornamelijk uit
schuine en verticale lijnen bestaan.
GRAVEN EN GODSDIENST.
In Zweden zijn een aantal bootgraven gevonden. De belangrijkste zijn de Vendelgraven in Uppland. De doode was gekleed
in zijn harnas, en met zijn wapenen in zijn schip gelegd; deze
graven zijn afkomstig uit den tijd na het jaar 500. Uit een ietwat
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Fig. 65. Keltische zilvermunten uit Krain (Origineelen in Laibach).

lateren tijd stamt het belangrijkste bootgraf uit Noorwegen, het
Osebergschip, waarschijnlijk uit het begin van den Vikingertijd.

Fig. 66. Een der vazen van de Hoby-vondst.

Fig. 67. Gouden
munt met ruiter.
Er omheen een
runeninscriptie.

In een rijkversierd vaartuig is een voorname vrouw, waarschijnlijk
een koningin, bijgezet, voorzien van alles, wat voor de reis naar een
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andere wereld en voor een verder leven noodig was. Onder deze
voorwerpen bevinden zich een wagers op vier wielen, drie sleden,
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Fig. 68. De oudere runen.

een bed en vele andere. Deze uitrusting spreekt van de toenmalige
voorstelling van de reis naar het doodenrijk. Het draagt den stempel van de
manier, waarop een werkelijke reis in het
land, waar de doode gewoond had, ge-,
bruikelijk was. Wanneer de doode aan

Fig. 69. De Jellingesteen met runeninscriptie.

Fig. 70. Lilveren geap
met runeninscriptie, gevonden in Bourgondie.

een groote rivier gewoond had, werd er een rivierreis voorgesteld.
Men neemt aan, dat deze zonderlinge wijze van begraven zoo
ontstaan is, dat men eerst den doode in zijn schip legde, en dit
door den vollen wind naar de open zee liet drijven. Later werd
het gewoonte, de dooden op een ijzeren of houten schip in een
grafheuvel bij to zetten. Ten laatste werd het schip nog slechts
nagebootst, en wel zoodanig, dat men voor het graf de steenen in
den vorm van een schip opstapelde; dit is de wijze van begraven,
die men gewoonlijk als scheepsbijzetting betitelt. Deze soort graven
waren in Zweden zeer gebruikelijk, doch ook ver buiten de grenzen van het noorden worden dergelijke graven gevonden. De meeste zijn afkomstig uit het laatste deel van den heidenschert tijd.

HET DUDE OOSTEN

Fig. 1. De groote pyramiden to Ghizeh. De kleinste en tevens de laatste is opgericht door Menkaoere. De grootsten, opgericht door Choefoe en Chafra, zijn
145 M. hoog.

EGYPTE.
HET LAND.
In de oudheid bestond het eigenlijke Egypte uit een gebied dat
ongeveer gelegen was tusschen den 3lsten en 24sten breedtegraad, en tusschen den 33sten en 30sten lengtegraad van Greenwich nit berekend. Naar het noorden werd dit gebied begrensd
door de Middellandsche Zee. Ook naar het oosten vormde de
zee de grens, wanneer men de smalle landstraat die destijds Egypte
met het Sinal-schiereiland verbond, niet meerekent. In onzen tijd
is deze verbinding tusschen Azie en Afrika door den aanleg van
het Suez-kanaal, waarin thans het water van de Middellandsche
Zee met dat van de Roode Zee vermengd wordt, verbroken. Naar
het zuiden verhieven zich de bergen van Nubie, in het westen lag
de machtige Libysche woestijn. Doch slechts een deel van het land
kan men voor bebouwing geschikt achten. In het westen verheft
zich een groote muur van kalksteen, een bescherming tegen de
zandmassa der Sahara. Een dergelijke muur van kalksteen bevindt zich in het oosten. Het onvruchtbare hoogland, de Arabische
woestijn die hier begint, eindigt in een machtige bergketen, bestaande uit graniet en porphyr, die zich langs de Roode Zee uit-
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strekt en waarvan sommige toppen een hoogte van 2000 meter bereiken. Het bebouwde deel van het land ligt in het smalle dal, dat
door den Nijl gevormd wordt.
Deze rivier is, naar men weet, een der grootste ter wereld. In de
Oudheid kende men haar bronnen niet.
a 0 3,_:. I, n
Nu echter heeft men het meer direct onder den aequator gevonden, waar de waFig. 2. De koningsnaam termassa van den Nijl uit voorkomt. De riPtolmis in hieroglyphen.
vier stroomt tusschen lage met gras begroeide oevers tot de streek bij Khartoem, waar hij zich vereenigt met den Blauwen Nijl, die uit de gebergten van Abessinie
komt. De stroom, die thans een sterk vermeerderde watermassa
meevoert, moet zich nu tusschen harde rotsen voorwaarts stuwen.
Als gevolg van dezen strijd tegen den rotsbodem ontstaan een aantal stroomversnellingen, de zoogenaamde katarakten. Hiervan bestaan er zes, gerekend van den mond tot de bron.
De zesde katarakt ligt een eindje ten noorden van Khartoem.
De eerste (d. i. de laatste wanneer men den loop van de rivier
naar zee volgt) ligt bij het tegenwoordige Assoean, dat bekend is
om zijn dam. Hier ligt het heilige eiland File met zijn gedenkteekenen. Hier lagen de steden Syene en Elephantine, en hier was,
naar men gelooft, de zuidgrens van het eigenlijke Egypte. Hoe
verder men de rivier naar het noorden volgt, des to breeder wordt
de voor, die zich in de rotsen insnijdt. Bij het tegenwoordige Cairo
splitst de rivier zich in takken, die in verschillende richtingen naar
zee stroomen. Hier begint de delta, die zijn naam ontleent aan
de Grieksche letter D, waarvan de driehoekige vorm aan de
eigenaardige Nijlmonding herinnert.
In zijn beroemde beschrijving van deze streek noemt Herodotos
Egypte een gave van den Nijl. Dit is de waarheid. De Nijl heeft
niet alleen de rotsen en de woestijn overwonnen, doch hij heeft
ook vruchtbaar land geschapen, waar anders alle voorwaarden
ontbraken.
Het rivierdal, dat slechts 30 kilometer breed is, doch bijna
900 k. m. lang, is tengevolge van de jaarlijksche overstroomingen
van de rivier buitengewoon vruchtbaar. Noordwaarts vormt de
Nij1 de vruchtbare deltastreek, die zich uitstrekt tot de open zee.
Zoo heeft de rivier in het overigens vale, doode land een ri jken
en vruchtbaren grond geschapen, waarvan de totale oppervlakte
een areaal ongeveer zoo groot als Belgie bedraagt. In verhouding
tot het geheele Egypte is dit inderdaad slechts een klein gebied,
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Degmote Sfinx bij Ghizeh, gedeeltelijk door het zand bedekt.
Zij maakte deel uit van de monumenten
bij de groote pyramide.
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dat voor landbouw te gebruiken is, doch de grond is dan ook des
te vruchtbaarder. In den tijd van de grootste machtsuitbreiding van
Rome was Egypte de korenschuur van het rijk.
Egypte is dus een produkt van den Nijl. Toch is het niet alleen
maar de aanwezigheid van het water, dat dit dal in een lachend
landschap met groene akkers veranderd heeft. De Blauwe Nijl, die
zijn bronnen heeft in het hoogland van Abessinie, voert met stuwende kracht aarde en afval mee, die in de rivier tot slik worden.
In den loop van den zomer doen de tropische regenbuien de watermassa in hooge mate stijgen, en doordat het water zich voortdurend
met groote hoeveelheden slik vermengt, heeft de rivier meer plaats
noodig en treedt buiten Naar oevers. Van Juli tot October stijgt zij
langzaam en de oevers worden overstroomd. Daarna daalt de waterstand weer even langzaam. De overstrooinde grond is dan evenwel bedekt met een laag zwart slik, waaraan Egypte zijn naam,
heeft te danken. De bewoners noemden bun land "Kemt", d. i.
"zwart", de kleur van den grond zich afteekenend tegen die van
het woestijnzand.
Deze overstroomingen deden zich regelmatig voor en het jaar
werd ingedeeld naar den wisselenden stand van den Nijl. Alleen
de hoogte der overstroomingen was onregelmatig. Het onderscheid
tusschen hoog en laag water is tamelijk verschillend in de zuidelijke en noordelijke deelen des lands. De menschen uit de oudheid gaven de voorkeur aan een overstrooming van ongeveer tien
meter. Wanneer de rivier deze hoogte ook maar een halve meter
overschreed, konden er ernstige rampen ontstaan. Dan hieldea
de dammen geen stand en werden de bezaaide akkers verwoest.
Bleef de waterstand een meter te laag, dan duchtte men even noodlottige gevolgen, nl. misoogst en hongersnood.
Natuurlijk trachtte men zoo goed mogelijk de grillen van den
Nijl tegen te werken. Een zorgvuldig uitgedacht kanaalsysteem,
dat het water in de gewenschte banen kon leiden, werd aangelegd.
Er werden sluizen gebouwd en dammen, alles om den loop van
het water te regelen. De staat had het toezicht over deze werken,
en berekende de belastingen naar de hoogte der overstroomingen.
Het klimaat van Egypte is beet en droog, maar gezond. Hoe
dichter men bij de zee komt, des te voclitiger wordt de lucht. Regen valt in het geheele land uiterst zelden. Toch wijzen allerlei
teekenen er op dat de weersomstandigheden in oude tijden antlers
waren. Er bevinden zich grootsche ruines in streken, die men
tegenwoordig alleen onder de grootste moeilijkheden kan bereiken.
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Egypte had geen wouden; het land was arm aan bout. Palmen
waren er in verschillende soorten; de dadelpalm was de belangri jkste. Korensoorten waren tarwe en gerst, de schoonste der bloemen de lotus. Er werden wijn, vijgen en granaatappels verbouwd.
De nuttigste der wilde planten, die de rivieroevers bekransten,
was de Papyrus, waarvan de wortels en het merg tot voedsel
dienden en waarvan de hooge stengel overvloedig materiaal voor
de vervaardiging van dekens, zeilen, sandalen en vooral papier
leverde.

Fig. 4. Het liggende beeld van Ramses II in een palmenwoud.

De voornaamste huisdieren van Egypte waren in de oudheid de
ezel, de kameel, de getemde gazel, de os en de buffel. In de woestijnstreken hadden de leeuwen hun rijk en het was een der liefste
genoegens der koningen, groote jachten op deze dieren to maken.
Hyena's en jakhalzen zwierven door de woestijn en vossen om de
woningen der menschen. In het riet kropen ichneumon of pharaorat rond. De moerasgebieden herbergden tallooze vogelscharen, die daar of voortdurend woonden, of des winters uit het noorden in dat vogelparadijs een toevlucht kwamen zoeken. Tot de laatsten behoorden ooievaars en zwaluwen. De heilige ibis en de flamingo stapten statig langs de oevers, prachtige vette ganzen en
eenden vielen als slachtoffer van des jagers boomerang. Deze
jacht was echter niet zonder gevaar: aan den oever loerde
arglistig de krokodil, en ook met een woedend nijlpaard had men
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onaangename ontmoetingen. Wanneer men daar wandelde, moest
men goed uit de oogen kijken : giftige slangen kropen er rond,
waaronder de met recht gevreesde brilslang. Ook de insecten hadden beroemde vertegenwoordigers: de heilige scarabeiis, een soort
van mestkever, en de alles verwoestende sprinkhaan.
HET VOLK.
Over de afstamming der oerbewoners zijn de meeningen verschillend. Bij het begin van den historischen tijd waren de Egyptenaren een yolk van zeer eigen karakter. Men neemt aan dat de
oorspronkelijke bevolking verwant was aan de noord- en oostafri-

Fig. 5. Koningsgraf uit vroegen tijd. (Naar Maspero).

kaansche volksstammen, die heden ten dage vertegenwoordigd worden door de Bedscha, Galla en Somali. Later zijn waarschijnlijk
Semietische stammen over de landengte, die Egypte met het Sinai:schiereiland verbindt, binnengedrongen. Deze zijn met de oerbewoners geheel versmolten tot een eenheid: het Egyptische yolk.
Het tijdstip van deze immigratie valt natuurlijk niet nauwkeurig
vast to stellen.
POLITIEKE GESCHIEDENIS.
De priester Manetho verkeerde in de stellige meening dat de
geschiedenis van Egypte die zijner koningen was. In zijn werk
deelt hij namelijk de geschiedenis van het rijk in 31 afdeelingen, overeenkomstig
het aantal koningsgeslachten,
die over het land geheerscht
hebben. Deze verdeeling in
dynastieen is door de historici
van tegenwoordig, ondanks
hare gebreken en tegenstrijdiglieden, gehandhaafd. Terwille van de overzichteli jkFig. 6. Trapvormige pyramide, toegeschre- heid pleegt men bovendien
yen aan koning Zoser.
het verloop der politieke ge-
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beurtenissen in Brie grootere deelen to verdeelen: het Oude rijk,
ongeveer van het jaar 3400 af, het Middenrijk ongeveer van 2100
af, en het Nieuwe rijk, ongeveer van 1580 af. Men krijgt dus de
volgende indeeling, waarbij echter bedacht moet worden dat de
jaartallen slechts bij benadering juist zijn:
1) De vOOr-dynastieke tijd.
2) Het Oude rijk 3400-2500. Dynastieen 1-6.
3) Een weinig bekende periode 2500-2100. Dynastieen 7-10.
4) Het Middenrijk 2100-180. Dynastieen 11-12.
5) De Hyksostijd 1780-1580. Dynastieen 13-17.
6) Het Nieuwe rijk 1580-1000. Dynastieen 18-20.
7) Verval van het rijk 1000-525, tot de verovering door de
Perzen.
8) Heerschappij der Perzen.
Van de geschiedenis van het oudste rijk weet men weinig. Men
heeft redenen tot de veronderstelling, dat het land uit een aantal
kleine gebieden bestond, die met elkander oorloogden. Het
middelpunt van zulk een klein rijkje of "gouw" was de woonplaats der landeigenaars, den adel.
Deze kleine staten vereenigden zich in den loop des tijds tot
twee groote rijken, zonder
dat echter het kleine-statensysteem daarbij geheel verdween. Zoo ontstond in het
zuiden een koninkrijk Boven-Egypte met 22 provincies. De hoofdstad was Buto, met de op den anderen
Nijloever gelegen stad Pe,
hetgeen aan Buda en Pest
herinnert. De 20 noordelijke
provincies werden vereenigd tot het koninkrijk
Beneden-Egypte met de
hoofdstad Necheb, terwijl
hier op den anderen oever Fig. 7. De sfinx met op den achtergrond
de groote pyramide.
de stad By-Nechen lag. De
koningen van Boven- en Beneden-Egypte droegen ieder een teeken
hunner waardigheid. Zoo droeg de koning van Boven-Egypte een
witte kroon, terwijl hij een lotusbloem in zijn wapen voerde. De
heerscher van Beneden-Egypte was met een roode kroon versierd en droeg een papyrus in zijn wapen.
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Fig. 8. Hoe men zich het ophijschen van de zware blokken voorstelt.

Fig. 9. Eenige blokken van de groote pyramide.
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Ongeveer 3400 v. Chr. leefde er in Boven-Egypte een koning, die
Mena heette of met zijn Griekschen naam Menes. Hij voerde voorspoedige oorlogen tegen Beneden-Egypte, en het gelukte hem ten
:slotte om het heele noorden onder zijn scepter te brengen. Om die
reden wordt Menes als de eerste koning en als de grondvester van
de eerste dynastie beschouwd. Sedert lien tijd droegen de Egyptische heerschers den naam van koning van Boven- en BenedenEgypte terwiji zij zich met een dubbele kroon tooiden. Koning Menes, die zijn eerste residentie in Tis, een stad in de nabijheid van
.Abydus had, legde boven de Delta den grondslag voor een rijkshoofdstad, die met den naam van god Ptah geheiligd werd: Ha-RaPtah, dat is "woning van Ptah". In de geschiedenis is deze stad
wonder den naam Memphis bekend. Toen deze vereenigingsarbeid
volbracht was, ging de koning naar het zuiden, en bestreed daar de
Nubiers, die hun macht tot bij den eersten waterval van den Nijl
hadden uitgebreid.
Over de volgende heerschers uit dit geslacht heeft de geschieAenis niets te vermelden. In
Grant
-vereeniging met den priesterstand en met behulp van
iralksieen
seen goed aaneengesloten
.ambtenaarsstand gelukte het,
hun machtspositie in hun
land verder te bevestigen. De tweede dynastie,
sdie eveneens uit Tis stamt,
,heeft ons evenmin als het
‘voorafgaande koningsge.slacht inschriften voor nadeire orienteering achtergelaten.
ti
wOndertusschen was de
Root
:schrijfkunst uitgevonden, en
scle eerste hieroglyphen werden ingegrift. Men begon
;graven in pyramide- vorm te
z>
bouwen, en de wonderbaarlij ke sphinx was misschien
toen al voltooid.
Fig. 0. Doorsnede van de groote pyramiOmstreeks 2980 voor Chr. de, die de constructie aangeeft, waardoor
geraakte er een heerschers- de druk der steenmassa wordt opgeheven.
gcslacht uit Memphis op den
troon. Gewoonlijk wordt Zoser als eerste koning beschouwd, het
was de derde dynastie. Onder de regeering van deze dynastie
1
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Beeld uit de derde dynastie.

zijn, naar het schijnt, de Nubiers.
over den eersten waterval teruggedreven, die nu bij Egypte
werd ingelijfd. Ongeveer in denzelfden tijd sloeg men den weg
in, die naar macht, maar la-ter naar ondergang zou leiden.
Er werd een buitenlandsche politiek gevoerd, die hoofdzakelijk_
op Azie was gericht. Op het
schiereiland Sinai bevonden
zich rijke koperlagen. Dit lokte
stork en de Pharao (de koning,
van Egypte) richtte zijn blik
naar lien kant.
Zoowel de derde als de vierde
dynastie wordt gekenmerkt door
een absolute koningsmacht. De
koning, die als de zoon van den,
hoogsten God werd beschouwd,
had een machtspositie, zooals„
die later nooit meer aan een
iieerscher is ten deel gevallen..
En dank zij een voortreffelijke
administratie konden deze heerschers de volkskracht tot op het
uiterste exploiteeren. Slechts onder die omstandigheden was het
mogelijk de geweldige pyramiden tot stand te brengen, die
door hun massale afmetingen
zelfs de ervaren technici van
den tegenwoordigen tijd in
verbazing brengen.
Koning Snofroe wordt in den
repel als de eerste heerscher van
de vierde dynastie beschouwth
De buitenlandsche politiek van
zijn regeering wordt hoofdzakelijk bepaald door het belang, de
grenzen tegen Azie te beschermen. Er werden sterke vestin-
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gen aangelegd, die een invasie
over de landengte tusschen de
Middellandsche zee en de Roode zee moesten verhinderen. De
kopermijnen op het schiereiland
Sinai werden met grooter kracht
geexploiteerd, de oorlog tegen
Nubia voortgezet, en wat nog
verwonderlijker was, er werd
een vloot tegen Phoenicia uitgerust.
Koning Snofroe is evenals zijn
opvolgers Choefoe, Chafra, en
Menkaoere of zooals de Grieken
hen noemden: Cheops, Chephren, en Mykerinos, vooral beroem d om het gedenkteeken,
dat hij voor zich liet oprichten.
Hiermede wordt een periode
van de Egyptische geschiedenis
ingeleid, die men terecht die der
pyramiden noemt. De koningen
lieten hun graven onder steenmassa's bouwen, voor welker
oprichting men een arbeidersleger van 100.000 menschen
twintig j aar liet werken — als
men aan de mededeeling van
Herodotos geloof kan hechten.
Na den flood van Menkaoere
ontglipte de macht langzamerhand aan de handen van de koningen. • Zij konden tegenover
den adel, die een grooten invloed had gekregen, niet langer
meer als alleenheerscher optreden. In denzelfden tijd openbaarden zich gebreken in de administratie. Men kan dus reeds,
trots de voordeelen, die de buitenlandsche politiek gebracht
had, den teruggang bemerken.
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Het oude had blijkbaar zijn glansperiode achter , zich. Naar den
buitenkant vertoonde zich deze inwendige zwakte echter nog in
het geheel niet. De wapenen van Egypte zegevierden, het schiereiland Sinai werd van Egypte meer en meer afhankelijk. De
troepen van den Pharao rukten naar het zuiden, nieuw land werd
,onder den scepter van den koning gebracht.
De opvolger van Menkaoere was koning Schepsekaf of zooals
Diodorus hem in het Grieksch noemt, Sasychis. In de geschiedenis
Nan het oude rijk is hij meer in het bijzonder als wetgever beroemd.
Er werden wetten voor den godsdienst uitgevaardigd. De topographische metingen werden nauwkeurig geregeld, het astronomisch onderzoek aangemoedigd en ondersteund. Precies gemeten

Fig. 13. Zwaar gewapende soldaten en boogschutters. Grafvondst.
(Naar Maspero).

akkers en een met nauwkeurigheid vastgestelde kalender waren
van het allergrootste belang voor dit land van overstroomingen.
Wij kunnen niet nalaten hier uit de wetten voor de volkshuishouding eenige bepalingen to vermelden: Een zoon kon de mummie
van zijn varier verpanden, en deze kon door schuldeischers in beslag worden genomen. Als de schuld niet betaald werd, kreeg
noch het doode lichaam, noch een ander lid van de familie een
graf. De bedreiging was wreed.
De vijfde dynastie kwam van Elephantine. Haar eerste koning
Usekaf regeerde maar kort, maar zijn opvolger Sahoere was een
buitengewoon krijgsman, die den Egyptischen naam in verre Ianden gevreesd maakte. Hij voerde niet alleen in Nubia en in
Lybie oorlog, maar ook in Palestina en in Phoenicia . De Lybische
stammen, die voortdurend de westelijke grenzen bedreigden, werden getuchtigd. En tegen het zuiden, waar de Nubiers een
ernstig gevaar opleverden, trok hij tot aan het gebied van
den tweeden waterval door. Maar belangrijker dan deze krijgsbedrijven waren zijn veroveringstochten naar het oosten, naar
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den zeekant. Dat was het meest verlokkende deel van de
wereld. "Naar het oosten. wil ik trekken" kan als motto voor de
politiek van alle volgende Pharao's gelden. Sahoere zond zijn menschen naar de Phoe.
nicische kust en naar
den Libanon. Een me-.
nigte Aziatische gevangenen, en een rijke krijgsbuit wettigen
het vermoeden, dat
de Egyptenaren hi;
die gelegenheid ook
op Syrisch gebied zijn
doorgedrongen. Er
bestaan ook afbeeldi ngen, waarop de helegering van Aziatische vestingen wordt
voorgesteld.
Het laatste lid van
deze dynastie Una
-verlegde de grenzen
verder naar het zui.de n.
De Egyptologen
hebben een goede reden om dezen beerseller dankbaar te
zijn. Hij liet namelijk
Fig.114.
4. Ingang tot het graf van Ramses 11. Let
in zijn pyramide bij
op de inscripties der muren. (Naar Howard CarSakkara het doodenter : Tut-ankh-Amon) .
ritueel insnijden, dat
van zulk een groote beteekenis is geworden, voor de kennis van de
taal en de geschiedenis van den godsdienst. Uit dezen tijd stamt
ook de oudste ons bekende papyrus-rol, die in het Louvre-museum
te Parijs bewaard wordt.
Teti was de eerste koning uit de zesde dynastie, die uit Memphis
stamde. Van deze koningen is Pepi de belangrijkste. De oorlogspolitiek, die tegen Nubie, tegen het schiereiland Sinai en tegen
Zuid-Palestina gericht was, werd met succes voortgezet. De koning
een buitengewoon legeraanvoerder Unai. Deze werd naar
het oosten gezonden . In het zuidelijk deel van Palestina en in
Syrie behaalde hij zulke schitterende overwinningen op de
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tische Nomaden-volkeren, die al lang het geduld van den Pharao
geprikkeld hadden, dat deze zijn bekwamen generaal met eerbetuigingen overlaadde. Unai kreeg het verlof om den goddelijken
koning met sandalen aan de voeten te
mogen naderen.
Handel en industrie bloeiden, de
Egyptische cultuur drong tot in de
verst gelegen oasen van de woestijn
door, en verbreidde zich aan gene zijde van de Roode zee. Er werden wegen aangelegd, en de kopermijnen bij
den Sinai werden nog met grooter resultaat dan ooit te voren geexploiteerd.
Maar de binnenlandsche verhoudingen waren niet zoo gelukkig. De
koninklijke macht werd zeer ernstig
door den beambtenadel bedreigd. De
gouverneurs van de provincies kwamen in het bezit van groote stukken
;road, en kregen zulk een macht, dat
zij zeer zelfstandig konden optreden.
En toen het den adel langzamerhand
gelukt was om zijn administratieve gebieden in erfelijke graafschappen te
veranderen,
bood hij den koning trotFig. 15. Koning uit de 12e
dynastie. (Glyptoteek, Kopen- schen weerstand. Onder de heerschaphagen) . pij van Pepis zonen: Rameren en
Raneferka werden de toestanden steeds erger.
De kleine vorsten voerden oorlog onder elkaar;
zij overwonnen en werden overwonnen. In den
loop van den volgenden tijd, de periode van de
zevende tot de tiende dynastie, zag men overal
splitsing en verwarring. Het land loste zich
in vele kleine staatjes op. Niemand bekommerde zich om den koning van Boven- en Beneden-Egypte. Tevergeefs poogden de koningen in Thebe te verhinderen, dat het rijk
volledig te gronde ging. Langen tijd streden zij
tegen onoverwinnelijke moeilijkheden. Toen
echter door gelukkigen strijd hun macht vermeerderd was, konden zij steeds sterkeren te- Fig. 16. Thutmes III
genstanders het hoofd bieden. Ten slotte stond
(Naar Maspero).
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heel Boven-Egypte in hun macht, en nu konden de kleine vorsten
in het Delta-gebied hun geen blijvenden weerstand meer
bieden.
Omstreeks 2100 onderwierp Mentuhotep van Thebe BenedenEgypte. Nu werden beide rijken weer vereenigd. Er begint een
nieuwe periode : de
geschiedenis van het
Middenrijk. De meeste koningen hielden
zich voortdurend bezig
met het regelen van de
binnenlandsche verhoudingen, en hadden
daarom weinig tijd
krijgsroem na te jagen.
Toch gelukte het
den laatsten heerscher
Sanchkara de Roode
zee tot oostelijke grens
van zijn rijk te maken.
Onder zijn regeering
breidde het rijk zijn
handelsverbindingen,
uit, zoodat zelfs een
punt aan de Somalikust in nauwe betrekking tot Egypte kwam.
Met Amenemhet begint de twaalfde dynastie, die omstreeks
2000 in het bezit van
de dubbele kroon
kwam. De koningen
van deze dynastie, die Fig. 1 7 . Ingang tot den tempel in Karnak. Een
z. g. Pylon.
eveneens uit Thebe
stamt, brachten een
belangrijke verandering in den godsdienst. De god Ra uit
On of Heliopolis, die sedert den tijd van de vijfde dynastie de
eerste plaats in den Egyptischen godenhemel had ingenomen
moest die plaats nu inruimen voor den god Ammon van den staat
Thebe. Amenemhet I bouwde voor dien god een prachtigen tempel, en gaf den priesters van dien tempel rijke geschenken.
•
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Het was de bedoeling van Amenemhet om de grenzen van het
rijk te verzekeren. Zijn aandacht was vooral op de zuidgrens gericht, waar het Nubische yolk hem onophoudelijk moeilijkheden
bezorgde. Ook de Lybiers in het westen werden gedwongen zich
rustig te houden.
Gedurende zijn laatste tien regeeringsj aren had Amenemhet
zijn zoon Usertesen I,.
of zooals hij door de
Grieken
genoemd
wordt, Sesostris als.
mederegent naast zich.
Deze voerde als koning de buiteniandsche politiek van zijn
vader verder. Zijn leger bereikte den tweeden waterval, hetgeen
ook het doe! van Sahoere was geweest.
Amenemhet II en
Usertesen II hoefdent
geen groote krijgstochten meer te ondernemen. Zij konden hun
krachten aan vreedzame veroveringen wijden. Het kanalisatiesysteem werd verbeterd, en men begon de
overstroomingen
van
Fig. 1 8. Zuilen van den tempel van Thutmes III
te Karnak.
den Nijl te regelen.
Usertesen III (ongeveer 1887-1849) voerde weer oorlog. En
weer was het het Nubische yolk, dat den Pharao dwong de wapens te grijpen. Hij ondernam verscheidene door het geluk begunstigde tochten tegen Kusch zooals Nubie in dien tijd genoemd
werd en hij legde sterke grensvestingen aan, die het heele gehied ten noorden van den tweeden waterval tegen de invallen
der Negers moesten verdedigen. Ook tegen de Bedoelnen probeerde hij zich te verdedigen, door een krijgstocht tegen Palestina
te ondernemen. Dank zij deze veiligheidsmiddelen kon Amenem-
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het III ongestoord het groote werk van zijn voorvaderen,
voortzetten, en • met behulp van groote dammen en sluizen
het Moiris- meer tot een geweldig waterreservoir voor
het geval van droogte maken. De koning, die zijn verblijfplaats naar deze streek verlegde, liet daar een prachtig slot
bouwen, dat de Grieksche reizigers met een
zoodanige bewondering vervulden, dat zij
de meest interressante
verhalen over de
bedoelingen van het
bouwen van dit labyrint in omloop brachten.
Toen Amenemhet
ongeveer in het jaar
1800 stierf was de gelukkige tijd voorbij.
Egypte zou aan zware
beproevingen worden
blootgesteld. Zijn zoon
Amenemhet IV en
diens zuster Sebaknefrura waren de laatste
loten van lien stam.
Langen tijd hadden
de adel en de beambten den koning moeili jkheden bezorgd.
Door een steeds groeienden rijkdom waren Fig. 1 9. Zuilengang in den grooten tempel te
Karnak.
zoo
standen
deze
machtig geworden, dat de Pharao van hun genade afhing. Splitsingen, oorlog en wederzijdsche afgunst verzwakten weer de kracht
van het rijk, er was niemand, die het yolk om zich heen wist te
scharen, toen de Hyksos in het land vielen.
Ongeveer 1780 vielen de laatste verschansingen in het oostelijk
deel van de Delta; de Hyksos vielen in het land. Wie waren deze
Hyksos? Dit is een vraag, die nog altijd op een afdoend antwoord
wacht. De Egyptenaren noemden hen of Mentiu-Satet, d. w. z.
woestijnvolk uit het barbarenland of ook wel Aad. Dit woord
......11.11.1,1=1,111•10.0111.11W
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duidt niet zoozeer hun afkomst aan; het was veeleer een uitdrukking van de gevoelens der Egyptenaren jegens hen; het
beteekent pest. Waarschijnlijk zijn de Hyksos oorspronkeIijk uit Arabie gekomen, en later tot Palestina doorgedrongen. De binnenlandsche moeilijkheden, die Egypte al verzwakt hadden, maakten, dat het land niet langer aan de oostelijke
grens weerstand kon bieden aan den sterken druk van die omzwervende volkeren, die van het schiereiland Sinai steeds plunderend verder trokken. De vesting Avaris werd bestormd, Memphis
werd ingenomen. Weerstand ondervond de vij and eerst bij Thebe,
dat niet ingenomen werd. Ongeveer twee eeuwen bleef het grootste deel van Egypte in afhankelijkheid van deze veroveraars. De
Hyksos leerden veel in Egypte. Maar zij zelf brachten ook geschenken als tegenprestatie merle. De Egyptenaren leerden nieuwe
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Fig. 20. Plattegrond van een tempel.

kennen, een soort pantser, een schubvormig harnas. Zij
leerden nu ook een vreemd viervoetig dier kennen, dat zoowel in vrede als in oorlog kon worden gebruikt, het paard
namelijk.
Het was den vreemden veroveraars nooit gelukt om zich van
'Thebe meester to maken; hier stuitten zij op een tegenstand, die
hun tenslotte gevaarlijk werd. Tegen het jaar 1580 verhief
zich het zuidelijke Egypte, en de Hyksos werden het land uitgej aagd.
De bevrijder was een vorst uit Thebe, Ahmes geheeten, die Avaris weer veroverde en de vijanden tot Palestina verdreef. Ahmes
stichtte de achttiende dynastie en het Nieuwe rijk begon. Zijn opvolger Amenophis I, die maar enkele j aren regeerde, voerde oorlog
met Lybie en Kusch. Zijn zoon Thutmosis I verlegde in een 66narigen veldtocht de grenzen van het rijk naar het zuiden tot bij
(den vierden waterval. Over het deel van Nubie dat veroverd
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was, word een vice-koning aangesteld, die den titel "zoon van den
koning van Kusch" voerde.
De gevaren uit de Hyksos-periode hadden de koningen geleerd,
waar het eigenlijke gevaar school, en reeds Ahmes had gepro-

Fig. 21. "De Memnonszuilen", gebouwd door Amenophis

III.

beerd om in Azie invloed te krijgen. Egypte was echter in dien
tijd nog te zwak om een aggressieve politick te kunnen voeren,
men was genoodzaakt zich met verdedigingsmaatregelen tevreden te stellen. Voor Thutmosis waren de omstandigheden veel
gunstiger. Het rijk had aan kracht gewonnen, en men was in staat
6
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de West-Aziatische stammen, die onophoudelijk zorg en onrust baarden, in bedwang te
houden. De staten om den Euphraat, Babylonie en Mitanni, waren te zwak om aan de
legers van den Pharao voldoenden weerstand te bieden en Syrie alleen kon zich tegen Egypte niet weren. De oorlog was daarom ook maar kort. Syrie en Palestina werden spoedig veroverd en de Pharao voerde
zijn troepen naar den Euphraat, waar hij
belangrijke overwinningen behaalde en waar
hij een gedenkteeken voor zijn laden liet
oprich ten.
Na den flood van Thutmosis I braken opvolgingsmoeilijkheden uit, die voor korten

Fig. 23. Aanroeping van den Zonnegod.

Fig. 22. Ramses H tusschen Ammon en Mut.
(Naar Maspero).

Fig. 24. Amenophis IV.

tijd Thutmosis II op den troon brachten. Hij werd opgevolgd door
zijn zuster Hatschepsowet, die met haar halfbroeder Thutmosis III
getrouwd was. Deze zuster en vrouw had de oudste aanspraken
op den troon, en het gelukte haar om haar echtgenoot volkomen
van de regeering uit te sluiten. Zij schijnt ook een zeer manlijk
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aangelegde vrouw te zijn geweest, die zelf haar troepen aanvoerde.
De rijkdommen van het land Punt waren voor haar een aanleiding dat land eens te bezoeken, waar zij prachtige edelsteenen
en zeldzame houtsoorten kreeg. Eindelijk beleefde Thutmosis III
het plezier zijn zuster te begraven, waardoor hij de eenige bezitter
van den troon werd. Thutmosis III is een van de grootste figuren
nit de Egyptische geschiedenis. Hij is voor alles de geweldige krijgsman, die door schitterende overwinningen
het rijk tot een macht
van den eersten rang
verhief.
Zijn eerste onderneming was een aanval
tegen de Syrische vorsten, die zich onder leiding van den Koning
van Kadesch hadden
gesteld om gezamenlijk
den Pharao aan te vallen. Fortuinlijk drong
de Egyptische vorst tot
Askalon, Asdod en Karmel door, en bereikte
toen de laagvlakte bij
Esdrelon, waar hij de
Sytiers versloeg. Toen
kort daarna de vesting
Megiddo viel, lag voor
den Pharao de weg
door Noord-Palestina
open. Toen richtte hij
Fig. 25. De tempel van Haremheb te Luxor.
zich tegen Kadesch aan
de Orontes.
Het yolk der Cheta's of der Hethieten, waarover wij later nog in
een anderen samenhang zullen spreken, werd overwonnen, en de
Koning van Mitani maakte bij Karkemisch op onaangename wijze
kennis met de Egyptische veldheerskunst. Gedurende de zeventien
veldtochten, welke voorafgingen aan de nederlaag der Cheta en
Mitanni, welke den Pharao den weg naar den Euphraat baanden,
Phoenicia verwoestten, en Cyprus schatplichtig maakten, had een
nieuwe strijdmethode de Egyptenaren aan de overwinning ge-
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holpen. Geweldige belegeringsmachines hadden vestingen doer
vallen, en strijdwagens hadden den schrik in de gelederen der
vijanden gebracht. Rijk aan eer en goud keerde Thutmosis in zijn
land terug. Uit dank richtte hij voor zijn god Ammon een prachtigen tempel bij Karnek op en hij begiftigde de dienaren van dien
god met de rijkste geschenken. De priesters van Ammon werden
rijk.
De naald van Cleopatra is een zuil, die bijna ieder kent. Het
is echter niet zoo algemeen bekend, dat dit gedenkteeken niets
met de schoone koningin heeft uit te staan. De naald van Cleopatra is een gedenkteeken voor Thutmosis.

Fig. 26. Egyptisch schip.

Het was geen gemakkelijke erfenis, die Amenophis II ten deel
viel. De vorsten van Mitanni en van Noord-Syrie beschouwden
den flood van den grooten veroveraar als een prachtige gelegenheid om in opstand te komen. Toch bleek weldra, dat die rekening niet opging, Amenophis bedwong dien opstand spoedig.
Onder Thutmes IV vonden belangrijke veranderingen in de
buitenlandsche politick plaats. De invloed der Hethieten was steeds
toegenomen en dreigde een gevaar voor de naburige volken te
worden. Dit gemeenschappelijk gevaar bracht Egypte, Babylon
en Mitanni bij elkaar.
De koning van dit land betuigde zijn dankbaarheid tegenover
den nieuwen Pharao Amenophis III door hem een geschenk aan
te bieden, dat uit een prinses en 317 haremdames bestond.
Ook van Babylon kwam een dergelijk geschenk. Amenophis besteedde zijn krachten aan een grootsche bouwwerkzaamheid; voor
den god Ammon werd een geweldige tempel gebouwd, en ook voor

AFVAL VAN SYRIE

85

zich zelf bouwde deze vorst een paleis en een doodentempel, van
welke de zoogenaamde Memphiszuilen slechts een onbeteekenend
overblijfsel vormen.
Amenophis III had zich in de buitenlandsche politiek absoluut
inactief betoond. Hij vertrouwde op den Egyptischen naam en
toonde niet die waakzaamheid, die door de politieke veranderingen in Klein-Azie noodzakelijk was geworden. Het staatsarchief
spreekt van groote machtsverschuivingen in Azie.
Het uitgebreide gebied, dat tusschen de
noord-oostelijke grens
van Egypte en de rivier den Euphraat ligt,
was in een menigte
kleine rijkjes verdeeld,
die voortdurend in
strijd met elkaar leefden. Daar heerschten
niet alleen politieke,
maar ook cultureele
en ethnologische tegenstellingen. Een bevolking, die met den
bodem was samengegroeid, stond hier tegenover op land beluste Nomaden, die vaak
tot vreemde rassen behoorden. Krachtige
Egyptische heerschers
hadden uit die omFig. 2 7. Mummie van Ramses II.
hun
standigheden
voordeel kunnen trekken. Toen echter de Egyptische invloed verzwakt was, wierpen de kleine vorsten zich in de armen van de
Hethieten, en van de Chabiri, een herdersvolk, dat uit de Arabische
woestijn naar Palestina was voortgedrongen, en dat Jeruzalem en
Megiddo had ingenomen. Alles wijst er op, dat deze Chabiri Hebreen waren, die nu voor het eerst in de geschiedenis optreden. De
Egyptische koning Amenophis IV schonk geen bijzondere aandachl
aan de verwikkelingen in Azie. Hij werd in beslag genomen door
den wensch om den godsdienst een radicale wijziging to doen onder gaan. Hij probeerde den staatsgodsdienst om den god Atoem,
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de zonneschijf, te concentreeren. Vermoedelijk waren het niet
alleen godsdienstige beweeggronden, die den koning hiertoe brachten. Ammon's priesters hadden zulke rijke geschenken gekregen,
dat hun macht een gevaar begon te worden. Daarom moest de
de Ammonsdienst worden verboden,
om voor den dienst van Atoem plaats
te maken. De koning veranderde zijn
naam, die aan den gehaten god herinnerde en noemde zich voortaan
Chuenaten "glans van de zonneschijf."
Na den flood van dien droomer
ontstonden er nieuwe onlusten. De
priesters van Ammon bewezen, dat
zij nog machtig waren en na eenige
snelle troonswisselingen, vereenigde
Haremheb (ongeveer 1350) de beide
tronen. Deze koning moest de binnenlandsche aangelegenheden regelen, en kon dus niet in de buitenlandsche ingrijpen.
Toen Haremheb stierf besteeg Ramses I den troon; de later zoo beroemde negentiende dynastie neemt daarmee een aanvang. Na Ramses' gelukkige zevenjarige regeering, die alles bevorderde, wat tot nut van den
inwendigen toestand van het land
kon strekken, besteeg Seti I den.
troon. Seti had na zijn troonbestijging met groote moeili jkheden te
strij den. De verhoudingen tot het
buitenland waren onder de voorafgaande koningen minder gunstig geFig. 28. Beeld van Ramses II.
worden. De inwendige zwakheid van
het rijk had den koningen belet de
positie van Egypte als heerschende mogendheid te handhaven. En
bovendien hadden de Egyptische legers ten gevolge van tal van
ongelukkige omstandigheden veel van hun vroegere beteekenis
ingeboet.
De Egyptische Pharao's, die tot nu toe steeds met nationale troepen hadden gestreden, begonnen meer en meer van vreemde
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troepen gebruik te maken. Lybische soldaten streden naast Negers. Het spreekt vanzelf, dat dergelijke troepen geen belangstelling voor de politiek en voor de veroveringen der Pharao's
konden hebben. Zij
streden voor hun soldij, en zij wenschten
niets liever dan oorlogen, die nooit een
eind zouden nemen.
Een andere en even
groote fout was het, dat
Egypte nooit als zeemacht optrad. Egypte
was een vastelands- Fig. 29. Doodstempel van Ramses II te Thebe.
staat. De omstandigheden ontbraken, die Egypte tot een zeemogendheid hadden kunnen maken. De boomen, waaruit de schepen hadden
moeten worden gemaakt,
groeiden niet binnen de
landsgrenzen. Tusschen
de oevers van den Niji kon
men zich met armzalige
vaartuigen tevreden stellen, maar de Egyptenaren
waagden zich niet op de
Wilde baren van de Middellandsche zee. De
kracht van Egypte was
een gevolg van de zwakte
der tegenstanders geweest. Wanneer de tegenstanders in onderlinge
tweedracht leefden, kon
de Pharao als heer optreden. Maar wanneer zij zich
onder een standaard vereenigden en alle geschilpunten voor een tijd ver- Fig. 30. De vier hoofdelooze beelden in RaMen ziet de kenmerken der kogaten om zich aan de taak messeum.
ninklijke waardigheid: de losse baard, de
te wijden, die hun gemeen-zweep en de kromme scepter.
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Fig. 3 1. Beelden van den rotstempel to Abu-Simbel. Zij stellen Ramses II voor.
Hier ziet men de dubbele kroon, de heilige uraeusslang, den hoofddoek die op de
schouders neervalt, en den lossen baard.
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schappelijke haat hun kiezen deed, dan werd de macht der Pharao's ernstig bedreigd.
Toen de tijd van de inwendige versplintering weer voorbij was,
probeerde Seti het verloren aanzien in het buitenland terug te
krijgen. Weer werd Palestina onder Egyptischen invloed gebracht, en menige ceder van den Libanon werd naar de met riet
begroeide oevers van den Nij1 vervoerd, maar toen de Pharao een
poging deed om zijn invloed tot over de Orontes uit te strekken,
stootte hij op de Hethieten, die langzaam, maar gestadig verder
naar het zuiden van de Syrische woestijn voortdrongen. Egypte
stond hier tegenover een zeer sterken vij and.

Fig. 32. Ramses II in strijd met de Hethieten.

Ramses II heeft meer dan een ander de belangstelling der
Grieksche geschiedschrijvers getrokken. De lange oorlogen, die
hij tegen de Hethieten en hun bondgenooten voerde, de geweldige
gedenkteekenen, die hij als onvergankelijke getuigen van eigen
macht en heerlijkheid liet oprichten, leverden gedurende heele
tijden voedsel voor de phantasie. De geleerden van den nieuwen
tijd hebben niet 'anger die onverdeelde bewondering voor hem,
j a, velen zijn geneigd in zijn werk het begin van den ondergang te
zien, een opvatting, die echter door den eminenten kenner van de
Egyptische kunst Maspero niet gedeeld wordt. De gedenkteekenen in Luxor, Karnak, en Abu-Simbel ter verheerlijking van de
overwinning bij Kadesch, zijn meesterwerken; het verval is eerder
op ander gebied te constateeren.
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Ramses bereikte gedurende zijn regeering, die 67 jaar duurde,
niet, dat de machtspositie van Egypte in Azie definitief gevestigd
bleef. De koning der Hethieten Mutallu trad tegen den Pharao met
groote, zeer goed uitgeruste, legers op. De Pharao was van plan
om eenige voorbereidende tochten tegen Palestina en Phoenicia
te ondernemen, toen hij plotseling tegen het leger van Mutallu
stiet. Dit gebeurde bij Kadesch aan de Orontes. Daardoor kwam

Fig. 33. Geglazuurde tegel uit den tijd van Ramses III.
Thans in het museum te Cairo. (Naar Maspero).

Ramses in de lastigste positie, en hij moest om zijn leger te redden
zijn legerplaats in de handen van den vij and laten, en was gedwongen naar het zuiden terug te trekken; Palestina ging verloren. In de eerstvolgende jaren, streed hij in hetzelfde gebied, en
hij drong toen naar alle waarschijnlijkheid van den anderen
kant naar Kadesch door. Maar het noordelijk deel van Syria
bleef in de handen van Mutallu. Ramses was zelfs niet bij machte
om gebruik te maken van de zwakke positie, waarin het rijk der
Hethieten ten gevolge van een troonswisseling kwam. De beide
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rivalen hadden in voldoende mate elkanders krachten leeren
kennen, en omstreeks 1272 sloot Ramses een verbond met den koning der Hethieten, Chatuschil of Chetasar, zooals hij door de
Egyptenaren genoemd wordt. Dit vredesdocument bestaat nog
altijd. Het is in twee talen, in het Egyptisch en in het Babylonisch
geschreven. Beide staten verplichtten zich om de bestaande grenzen te eerbiedigen; ter bevestiging van deze gesloten overeenkomst
huwde Ramses met een Hethietische prinses.
Door deze overeenkomst werd er vrede gesticht en Ramses was
nu in de gelegenheid zich weer aan de binnenlandsche toestanden
te wijden. Er werden geweldige tempels gebouwd, en een
nieuwe residentie Tanis in het oostelijk deel van de Delta aangelegd. Bij de regeering van het rijk was in
die dagen steeds duidelijker de invloed te
bespeuren, lien ambtenaren van Lybischen
en Aziatischen oorsprong hadden verkregen. Het leger bestond toch voor het grootste deel uit huursoldaten. En aan het hof
bekleedden buitenlanders vaak belangrijke
plaatsen; ook in den dienst van den koning
en van de priesters bevonden zich tal van
Aziatische slaven. Bij deze ongunstige omstandigheden kwam nog het volgende: De
rijke geschenken, die de Pharao's aan de Fig. 34. Psammetik I.
priesters hadden gegeven, hadden dezen een
(Naar Maspero) .
macht verleend, welke voor die van den koning zeer gevaarlijk was geworden. Onder een van de opvolgers
van Ramses bezaten de priesters van Amon in Thebe 2393 vierkante KM grond, 421.963 stukken vee, en 12.963 ondergeschikten.
Het was geen wonder, dat zoo'n staat in den staat zeer gevaarlijk was.
Merneptah, die Ramses opvolgde, moest bij zijn troonsbestijging
moeilijke, buiten het terrein der politiek gelegen, problemen oplossen. Een volkerenvloed, die van Europa kwam aanzwellen,
stortte zich over Klein-Azie en Lybie uit. Dit zeevolk, dat op zijn
schepen de kusten van Egypte naderde, dwong den Pharao om zijn
heele aandacht op het westelijk deel van het rijk te richten. Het zeevolk sloot een verbond met den koning van Lybie en bedreigde Egypte in de westelijke Delta. De Pharao rukte tegen de
indringers op en het gelukte hem in een slag, die zes uur duurde,
hun macht te vernietigen.
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Na den dood van Merneptah ontstonden opvolgingsmoeilijkheden, die eerst ophielden, toen het Setnacht na eenige jaren gelukte,
in het bezit van den troon te komen. Hij nam zijn zoon Ramses III
als mederegent, en deze besteeg spoedig den troon. In deze tij den
traden groote verschuivingen in bij de volkeren, die ten oosten
van de Middellandsche zee woonden. Er waren Indo-Europeesche
indringers in de landen van de Hethieten gevallen, en deze leverden
een ernstig gevaar op. Het zeevolk, dat de macht van Merneptah
bedreigd had, ondernam een nieuwen aanval; het drong over
Cyprus naar Syrie, en trok langs de Phoenicische kust tot in
Egypte door. Tegelijktertijd braken er onlusten uit aan de westelijke grenzen, waar de Lybiers poogden voort te dringen. Ramses
richtte zich eerst tegen hen, en hij was daarin gelukkig, maar het
gevaar lag voornamelijk aan de oostelijke grens en de koning
moest nu zijn leger en vloot naar dien kant sturen. Het gelukte
hem in groote land- en zeeslagen de indringers te overwinnen.
Door zijn schitterende overwinningen had Ramses III de grenzen
van het rijk beveiligd, maar in de binnenlandsche politiek was
hij niet zoo fortuinlijk. Inwendige onrusten, religieuze partijtwisten, en onklare politieke verhoudingen, spraken duidelijk van
een dreigend verval. De volgende tijd staat ook volledig in het
teeken van een algemeene verwarring. Gedurende de 60 jaren, die
op den dood van Ramses volgden, waren 8 regenten, die den naam
Ramses droegen, bezitters van den troon. Daarop maakte zich een
vorst van Tanis tot heerscher over Beneden-Egypte. En de hoogepriester van Amon, Hrihor, maakte zich van den troon van den
laatsten afstammeling van
,A,
0
Ramses meester. Door een
AT, 4:'--itAl
`L-_L huwelijksverbinding met het
heerschershuis uit Tanis gelukte het den leden van deze
nieuwe 21ste dynastie Egypte
weer tot een land te vereenigen. Maar de groote tijd was
voorbij ; Ethiopie rukte zich
los,
en Egypte kon de westeFig. 35. Egyptische landbouwers.
lijke grens niet langer verdedigen. Het is karakteristiek, dat het nieuwe heerschershuis, de
22ste dynastie (ongeveer 950) van Lybische afkomst is. Schoschenk I bezat goede troepen en Egypte kon weer op het oorlogstooneel in Klein-Azie optreden. Ondertusschen had een andere
staat de leiding in handen genomen, nl. Assyrie. Schoschenk,
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die in een veldtocht tegen Palestina gevallen was, was niet in staat
geweest om de macht van Egypte in Syria te handhaven. De Lybische huurtroepen werden steeds lastiger en hun aanvoerders
riepen zich tot zelfstandige vorsten uit. De opvolgers van Schoschenk, die in Bubastis, een stall in het oostelijk deel van de Delta,
hun verblijf hadden, oefenden alleen macht in Beneden- en in
Midden-Egypte uit, Boven-Egypte werd door de Ammonpriesters
van Thebe bestuurd. Nubia was totaal van het rijk gescheiden, en
poogde onder Pianchi de heerschappij in Boven-Egypte te bemachtigen. Onder de 23ste dynastie was het rijk in een zoodanigen staat
van ontbinding, dat het niet meer bij machte was om weerstand te
bieden aan een zoo sterk militair yolk als de Nubiers waren, die
gedurende honderden jaren de Egyptenaren als leermeesters had-

Fig. 36. Het maken van muziek voor de dooden.

den gehad. Pianchi dwong geheel Egypte tot onderwerping, maar
toen hij zich weer terugtrok, vlamde de strijd met de talrijke
kleine vorsten in het Delta-gebied weer op. In dezen oorlog was
vooral de vorst van SaIs fortuinlijk.
In een ander stroomgebied was een machtige cultuur ontstaan,
de Babylonisch-Assyrische. Er was ongeveer 4000 voor Chr. bij
den Euphraat en Tigris een cultuurontwikkeling begonnen, waaruit twee rijken te voorschijn kwamen, Babylonia met de hoofdstad
Babel, en Assyria met de hoofdstad Assur. Deze twee rijken streden
gedurende eeuwen om de macht, die nu eens het eene rijk dan
weer het andere rijk toeviel. In den tijd, waarvan wij nu spreken,
was Assyria de leidende staat. De. koning Sanherib poogde verscheidene malen ook Babylon te onderwerpen. De moeilijkheid
van deze onderneming deed de vijanden van Assyria hopen, dat
zij zou mislukken, en dat daardoor haar macht ten val zou worden
gebracht. Toen Sanherib later vermoord werd, meende men in
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Palestina en in Syrie, dat het gunstige oogenblik aangebroken
was en men begon een opstand. Achter deze politiek van deze
kleine staten tegen Assyrie stond Egypte. Twee groote rijken
waren tegen elkaar gebotst en een oorlog moest daar wel het gevolg van zijn.
In tegenstelling met Pianchi gelukte het den Ethiopischen vorst
Schabeka van de 25ste dynastie de kleine
vorsten in het Delta-gebied te onderwerpen. Hier wilde hij den niet te ontwijken
aanval tegemoet treden. De opvolger van
Sanherib, Assarhaddon, wendde zich ook
tegen het Nijldal. Daar was ongeveer 690
Tirhaka in het bezit van de kroon gekomen. De eerste poging van Assarhaddon leverde niet het gewenschte resultaat op, maar in een tweede veldtocht
gelukte het hem niet alleen Memphis te
nemen, en te verbranden, maar hij rukte
zelfs tegen Thebe op, waar hij Tirhaka
verdreef, die naar Ethiopisch terrein
moest vluchten. Twee jaar later had deze
energieke vorst echter meer geluk, en de
Assyriers werden uit het land verdreven.
Assarhaddon wilde dadelijk een strafexpeditie naar Egypte ondernemen, maar
hij stierf, voor hij die kon volvoeren. De
troon van Assyrie kwam nu aan Assurbanipal, den Sardanapalis van de Grieken. Deze beschouwde het als zijn belangrijkste taak om den oorlog tegen
Egypte voort te zetten. Tirhaka werd
overwonnen en stierf kort daarna. Zijn
stiefzoon Tanutamon behaalde verschillende overwinningen op de Assyriers, en
het gelukte hem den vij and voorbij
Memphis te verdrijven. Het succes van
den Ethiopischen vorst was echter maar
Fig. 3 7. Obelisk.
van korten duur. Het leger van Assurbanipal nam Thebe in, en de Ethiopiers werden voor altijd uit
Egypte verdreven.
Nu hielp Assurbanipal Psammetichus den Eersten op den troop
van Egypte; hiermede begint de 26ste dynastie, die de Sditische
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genoemd wordt. De Assyrische koning was in dien tijd in een zeer
moeilijke positie. Zijn rijk werd zoowel door de Elamieten, een
yolk uit de bergstreken van de zuid-oostelijke oevers van den Tigris, als door Babylon bedreigd. Deze moeilijkheden leidden zijn
aandacht van het plan van Psammetichus af. Toen deze meende,
het geschikte
dat
oogenblik gekomen
was, zei hij Assurbanipal de vriendschap
op, en maakte zich
onafhankelijk. Zijn
noon Necho (609) wilde ook gebruik maken
van de moeilijke positie, waarin Assyrie verkeerde en dit gelukte
hem aanvankelijk tot
op zekere hoogte, zoodat vroeger Egyptisch
bezit in Palestina en
in Syrie weer terug
werd veroverd. Maar
Necho had niet op alle
omstandigheden gelet.
Hij had zeer terecht
met de dalende macht
van Assyrie als met
een belangrijk plus
gerekend, maar hij
had het nog grootere
minus geheel buiten
beschouwing gelaten, Fig. 38. Relief waarop men ziet: de witte kroon
dat , echter in de poll- (links) en de roode kroon (rechts), benevens de
tieke rekening beslo- dubbele kroon, die uit beiden is samengesteld. Men
ziet hier ook den leeuwenstaart, die den lenten lag. Het zwaartedendoek van den koning tooit.
punt werd van Assur
naar Babylon verlegd, en toen de Babyloniers in het jaar 606 de
leiding verkregen hadden, maakten zij aanspraak op de gebieden,
die Necho weer heroverd had. In het volgend jaar vond de slag
bij Karkemisch plaats, waar de Babylonische kroonprins Nebukadnezar — bekend uit de bijbelsche geschiedenis — een groote
overwinning behaalde, die Necho voor altijd de lust naar verdere
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avonturen benam. Psammetichus II had de moeilijke kunst van
zelfbehecrsching geleerd, en hij deed afstand van de lauweren van
den overwinnaar. Zijn opvolger Uhabra, bij de Grieken Apries,
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Fig. 39. Slaven transporteeren een Egyptisch beeld. Let op den
uitgiet op de baan om het vervoeren te verlichten.
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had een ander temperament. Zijn verlangen was geheel op militaire ondernemingen gericht. Egypte probeerde andermaal zijn
rechten op Syrie te handhaven. En het rijk Juda werd tot een
opstand aangezet, die met de verwoesting van Jerusalem — ein-

Fig 40. Papyrusbrief. De papyrus werd vervaardigd uit bastvezels van den
stengel en was in de oudheid een der belangrijkste exportartikelen van Egypte.

digde. (586). Nebukadnezar dorst echter niet aggressief tegen
Egypte op te treden, en daarom had Uhubra in vrede over een land
kunnen regeeren, dat juist weer zijn krachten begon te verzamelen.
Maar zijn noodlot had het antlers gewild. In de land- en zeeslagen,
die Uhabra onbetwijfelbare voordeelen verzekerden, hadden

OUD-EGYPTISCHE MUURSCHILDERING.
Nubische opperhoofden brengen geschenken aan Farao.
Grafschildering uit de 18e dynastie.
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de Grieken een zeer groote rol gespeeld. Toen hij zich nu
op grond van eenige klachten uit Lybie tegen de Grieksche kolonie Cyrene richtte, verhief het Egyptische yolk zich tegen zijn
heerscher en koos op zijn plaats
Amasis, die in het jaar 569 koning
van Egypte werd. Zijn regeeringstijd staat in het teeken van den
vrede. Maar die wordt verduisterd
door een steeds grooter wordende
schaduw.
Psammetichus III moest den
meer dan 2000 jaar ouden troon,
aan een jonge macht, aan Cam- Fig. 41. Armband van Ramses II.
byses koning der Perzen
afstaan. De geschiedenis van Egypte was ten
einde. Het lot van Perzie
wordt nu dat van Egypte.
DE EGYPTISCHE
CULTUUR.
Wij willen met het
einde beginnen : met
den dood en met de graven. Want in Egypte
zijn het juist de dood en
de graven, die ons de
meeste inlichtingen geven over dat, wat vooraf is gegaan, over het
leven, zooals dat in den
ouden tijd is geweest.
Wij moeten ons de
oude Egyptenaren als
een taai en volhardend
boerenvolk

voorstel-

Fig. 42. Ingang tot het graf van Tuth-ankhAmon. (Naar Howard Carter).

len, dat den bodem met eenvoudige uit stee p en hout vervaardigde werktuigen bearbeidde. Het huisraad werd uit leem gemaãkt, dat daarna gebrand werd. De menschen woonden in met
7
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leem dichtgemaakte rieten hutten, waarvoor men het materiaal
van de oevers haalde.
Onze kennis van den voorhistorischen tijd maakte in 1910 een
belangrijken vooruitgang, toen Duitsche geleerden een groote
begraafplaats vonden. De dooden zaten daar met hun knie tot
bij hun kin opgetrokken, en met hun gezicht naar het zuiden gekeerd. Dit graf is zeer oud. Spoedig leerde men de graven ruimer
maken, en men voorzag het inwendige van tegels en steenplaten. Ten slotte verhief het graf zich boven de aarde, het groeide en
het V erhreedde zich uit een geweldig dak tot een vierhoekige massieve steenen schijf, die met het
Arabische woord voor bank Mestaba aangeduid wordt. Terwiji
men verschillende van die banken
boven elkaar legde en iedere nieuwe bank kleiner maakte dan de
voorafgaande, ontstond de pyrami de.
Men heeft de overblijfselen van
ongeveer 60 van zulke pyramiden
gevonden. De grootste zijn die van
Choefoe en Chafra, de mooiste is
die van Menkaoere, waarvan het
uitwendige met rose graniet uit de
bergen bij den eersten waterval is
bekleed, en waarvan het inwendige
een prachtige sarkophaag uit
bruin basalt bevat. Het schip, dat
Fig. 43. Troonstoel van cederhout dit graf naar Engeland moest overuit het graf van Tuth-ankh-Amon.
De gevleugelde zonneschijf en de brengen, leed schipbreuk, en dat
randlijsten zijn van gedreven blad- wat Bens verborgen was, is weer
goud.
verborgen.
Het was echter een heel dure onderneming om pyramiden to
bouwen. Als men Herodotos gelooven mag, dan zou alleen het
voedsel van de arbeiders bij zoo'n groot bouwwerk bijna 5000000
gulden hebben gekost. Men bouwde steeds kleinere pyramiden en
tegen den tijd van de twaalfde dynastie werd er een nieuwe
grafvorm gekozen: men hieuw de graven uit de rotsen; het
zoogenaamde rotsgraf ontstond.
De liefderijke zorg van de Egyptenaren voor de dooden heeft
ons veel uit hun dagelijksch leven geleerd. De doode — zooals
wij hem noemen -- was niet dood. Hij leefde, misschien niet op
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Fig. 44. Beeld van Tuth.:ankh-Amon. (Naar Howard Carter).

precies dezelfde manier als wij, maar toch had hij dezelfde behoeften. Men maakte het hem behagelijk in zijn graf, men
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gaf hem eten, drinken, schmink, en allerlei zalven mee, men richtte
een kleine keuken voor hem in, waar gebrouwd en gekookt kon
worden. Als hij een dapper krijgsman was geweest, kreeg hij een
klein leger mee, om to kunnen strij den, en als hij moe van zijn
schild was geworden, kon hij zich aan de bedwelmende geluiden
van de harp vergasten.
De centrale persoonlijkheid in den Egyptischen staat was, nadat

Fig. 45.
Zilveren
beeld van den god
Nefer-tem (Laat Egyptisch) .

Fig. 46. Osiris.

Fig. 4 7. Isis met den
kleinen Horos. Vergelijk
de Madonna met het
Kind.

Menes de rijkseenheid had tot stand gebracht, de Pharao, in het
Egyptisch Pero d. i. groot huis geheeten, een aanduiding voor
het hof, die waarschijnlijk op den heerscher is overgegaan. De
koning werd als god beschouwd, en met vele feestelijke gebruiken
omgeven. Als hij stierf, worden de tempels gesloten, alle offers
hielden op, en er heerschte 72 dagen -rationale rouw. De teekens
van de koninklijke waardigheid waren de witte kroon van BovenEgypte,, en de roode van Beneden-Egypte, met de heilige slang,
de eigenaardige lendendoek die op de achterzijde met een leeuwenstaart was versierd, de gebogen scepter, en de zweep.
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De Grieksche geschiedschrijvers deelen mede, dat het yolk in
kasten was verdeeld. Dat was echter niet het geval; de klassen
waren wel scherp gescheiden, maar men was absoluut niet aan zijn
ambt of aan de maatschappelijke positie van zijn vader gebonden.
Op het hof volgden de priesters.
Zij waren in verschillende klassen
verdeeld : de profeten, aan wier nitspraken de grootste waarde werd
gehecht, waren de voornaamsten;
uit hun kring koos de koning vaak
zijn hoogste ambtenaren. Op hen
volgden de stolisten, die over de
heilige offers en vaten waakten; dan
kwamen de hierogramaten, die zich
met astronomie bezighielden; dan
de zangers en musici en eindelijk
de pastophoren, een groep, die tal
van werkzaamheden uitvoerde,
waaronder ook het inbalsemen en
de bewaking der heilige dieren.
In het Oude en in het Middenrijk bestond er een adel, die zijn bestaan aan de verdeeling in provincies ontleende. In den beginne benoemde de koning landshoofdlieden, maar de waardigheid werd

later erfelijk. In het Midden-rijk Fig. 48. De dooden ve■ Or Osiris.
nam de adel in
macht en rijkdom
toe. Maar in het
Nieuwe rijk verloor deze landbezittende adel alle
beteekenis.
Onder de overige
maatschappelijke
klassen heerschte eveneens een
zekere rangorde.
De handelslieden,
de - handwerkers,
Fig. 49. Het hart wordt gewogen.
en de vrije boeren
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beschouwden de lijfeigenen en vooral de herders met verachting.
In de regeering van het land werd de oude onderscheiding
tusschen Boven-en Beneden-Egypte duidelijk merkbaar. Zoo had
de koning in den ouden tijd twee residenties en twee graven. Op
den koning volgde in rang de wesir, die het oppertoezicht op de
administratie uitoefende, en hoogste rechter en schatmeester was.
Het rechtswezen was in het algemeen zoo geregeld, dat de vrije
burgers van een stall iemand kozen, die onder de leiding van
een ambtenaar oordeel velde en
recht sprak. De hoogste rechterlijke
macht werd door zes groote huizen
uitgeoefend, wier woordvoerder de
wesir was. In het Midden-rijk bestond er ook een rechterlijk college
van 30 leden.
Voor de volksvoeding waren
landbouw en veeteelt het belangrijkst. Ook de tuinbouw stond in
hoogen bloei. Eveneens was de industrie hoog ontwikkeld. Uit de
koper- zilver- en goudgroeven,
werd het ruwe materiaal voor het
kunstsmeedwerk aangevoerd, uit de
steengroeven kwamen geweldige
blokken, die door bekwame metselaars werden bewerkt.
Het Egyptische linnen was alom
Fig. 5 O. Bes.
beroemd, zoo ook de schoongeverfde tapijten. Onder de siervoorwerpen waren vazen en
schalen uit leem, metaal, glas en porcelein bij de Egyptenaren
zeer geliefd. De Egyptenaren verstonden de kunst bun ceramiekwaren een prachtig schoone kleur te geven, die nog heden ten
dage de bewondering, zoo niet de jaloezie van de vaklieden opwekken.
Een van de belangrijkste Egyptische uitvoerartikelen was de
papyrus. De papyrus was de plant, die voor verschillende doeleinden werd aangewend. Uit de bast werden matten en zeilen
gevlochten; hij werd eveneens voor voetbedekking gebruikt. Men
leerde ook de kunst om zijn gedachten en ondervindingen op haar
vezels vast te leggen.
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De Egyptische kunst draagt over het algemeen het kenmerk van
het monumentale. Haar is een gestileerdheid eigen, die vaak in
een stijfheid overgaat. Maar men zou zich vergissen, indien men
meenen mocht, dat haar leyen en beweging ontbrak.
De portretkunst stond op
een hoog peil, en wij bezi tten uit het nieuwe rijk busten van den edelsten vorm.
De sieraden en het huisraad zijn met een gevoel
voor stijl en met een
schoonheid
vervaardigd,
die meesterschap zelfs
in de beperking aan den
dag leggen.
In den winter van het
jaar 1922-1923 vonden
Lord Carnaron en zijn yaklieden in het dal der koningen bij Thebe een goed bewaard koningsgraf, dat
bijna geheel aan de aandacht van de grafplunderaars was ontsnapt. Het
was de rustplaats van Tutankh-Amon. Uit deze
schuilplaats werden prachtige voorwerpen voor den
Fig. 5 1 . Anubis.
dag gehaald, duidelijke bewijzen voor den hoogen stand van het kunsthandwerk in de dertiende eeuw voor Chr.
Onder de wetenschappen stond speciaal de astronomie hoog.
Men had b. v. de bewegingen van sommige planeten geobserveerd,
en het bestaan van vaste sterren vastgesteld. De belangrijkste van
de sterren was Sirius, die de Egyptenaren Sothis noemden. Naar
haar plaats aan den hemel werd het stijgen van het Nijlwater berekend, en reeds vroeg had men het zonnejaar op 365 1/4 dagen berekend. Daarentegen werd het burgerlijk jaar op 12 maanden van
ieder 30 dagen vastgesteld. Daar dit jaar niet met het zonnejaar
overeenkwam, werden er in de laatste maand vijf dagen ingeschoven.

HldAOH
Fig.

52.

De paleizen

der AssyriscHe koningen Assurbanipal, Tiglat-Pilesar

III

en Asarhaddon
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Een andere wetenschap, die in hoog aanzien stond, was de
geneeskunde. De zieken werden met geneesmiddelen uit het
planten-en dierenrijk, met zouten en metalen, met urine en vaste
excrementen behandeld. De hypnose en de chirurgie werden
beoefend, maar het meest bedienden de doctoren zich van magische bezweringen. Van de literaire nalatenschap van het Oude
rijk is maar weinig bewaard. De inschriften op de pyramiden
wijzen op een oude literaire werkzaamheid, en de voortbrengselen
van den volgenden tijd veronderstellen een lange ontwikkeling.
Het Midden- rijk representeert de klassieke periode in de geschiedenis van de Egyptische literatuur. De Egyptenaren leggen een
speciale voorkeur voor sprookj es en fabels aan den dag. Vertellingen met een moreele strekking waren zeer Belief d, de levens-

Fig. 53. De ruine-heuvel, die een der oudste steden bevat, ni. Kish in Mesepotamie,
dat eenigen tijd geleden is opgegraven door de Engelschen.

regels van Amenemhet voor zijn zoon en de geschiedenis van den
hoer en van den onrechtvaardigen ambtenaar werden zeker ook
door het yolk gelezen. Men waardeerde ook wondersprookjes uit
vreemde landen, zooals b. v. het verhaal van een schipbreukeling, die bij een draak gewoond had. In drinkliederen en herderszangen, komen de dichterlijke gaven van de Egyptenaren het beste
uit, en zelfs heden ten dage genieten kenners van de natuurlijke
schoonheid van deze oude liederen.
DE GODSDIENST.
De verschillende steden en provincies hadden van ouds aparte
goden. De politieke verandering, die voor den eersten keer plaats
greep, toen de provincies tot twee rijken werden vereenigd, en de
tweede maal, toen zuid en noord zich samen voegden, leidden
ook tot een verandering in den openbaren godsdienst. Vele locale

106

EGYPTE

goden traden op den achtergrond, zelfs dan, wanneer zij nog lang
hun plaats in de harten van het yolk behielden. Andere goden
kwamen tot eer en waardigheid, en eenigen was het zelfs vergund
rijksgoden te worden. Toch bereikte men niet, dat men tot
een uniformen godsdienst kwam. Men kan met een zeker recht
zeggen, dat de geschiedenis van den Egyptischen godsdienst den
hopeloozen strijd te aanschouwen geeft om een god op de plaats
van de vele goden te stellen. De politieke ontwikkeling, de staatsmanswijsheid van de koningen, en de berekening van de priesters,
vermochten toch nooit de godsdienstige eenheid te scheppen, die
toch zoo ijverig werd nagestreefd.
Iedere provincie had
aanvankelijk haar eigen
goden. Deze locale goden
droegen in de hoogste mate
de kenmerken van de hen
omringende natuur. Zij
kregen ook de kenteekenen
van de in die streken levende dieren: zij werden in
de gestalte van krokodil,
Li j 1p aard, leeuw, j akhals,
kat, ibis, valk en gans vereerd.
Naast deze zuiver locale
goden schijnen er ook al in
de oudste tijden goden te
zijn geweest, die de enge
grenzen overschreden, en
in het grootste deel van het
land vereerd werden.
Ra, de voornaamste god
van het Oude rijk, was oorFig. 54. De muren rondom den E-sagila
spronkelijk een locale god
tempel ter eere van den god Marduk.
in On (Heliopolis). In de
vijfde dynastie gelukte het zijn priester dezen zonnegod niet
alleen tot rijksgod te maken, maar den Egyptischen godsdienst
ook den stempel van zonaanbidding op te drukken waarvan de
sporen nooit zijn verloren gegaan.
Toen de Thebaansche vorsten het land van de Hyksos bevrijd
hadden, verhieven zij den god van hun geboortestad, Amon op
den troon. Hij schijnt oorspronkelijk de god van de vruchtbaar-
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heid te zijn geweest. In het Midden-rijk wisselde hij waarschijnlijk van waardigheid en werd zonnegod. Men vereenigde hem met
den zonnegod Ra en kreeg op die manier een nieuwen god AmonRa. Koning Amenophis bracht dezen zonnedienst tot volmaaktheid en gaf hem een absoluut naturalistisch karakter. De zonneschijf zelf werd tot godheid. De zon was het leyen, de god, en Ichen-Aton
was de naam, dien Amenophis aannam, evenals Tutankh-Aton zijn naam voor
dien van Tut-ankh-Amon
had aangenomen.
In deze bonte godenwereld bestond er maar
een godheid met een meer
algemeen karakter, die in Fig. 55. De hangende tuinen te Babylon.
Reconstructie.
heel Egypte vereerd werd,
dit was Osiris. Oorspronkelijk een locale god, evenals al de anderen had hij zich door twee eigenschappen almachtig en onontbcerlijk gemaakt: hij was zonnegod en god van het doodenrijk.
Tot dezen voorstellingskring, die zeker oorspronkelijk was, behoort de
mythe, die hem beroemd
heeft gemaakt, een van de
weinige mythen, die ons uit
het oude Egypte zijn bewaard gebleven, en die in
het heele land bekend was.
Osiris, de heerscher over
Busiris, had lang als een
machtige, gelukversprei- Fig. 56. Ruinen van een Babylonisch paleis.
dende koning in het
vruchtbare Deltagebied geheerscht, en hij genoot een leven vol
voorspoed te zamen met zijn gemalin Isis en met zijn zoon Horus,
die op vele afbeeldingen als klein kind op den schoot van zijn
moeder wordt voorgesteld. De broeder van Osiris, Seth maakte
aan dit geluk een einde, doordat hij zijn koninklijken broeder
vermoordde, waarna Isis met haar jongen zoon uit het Deltagebied vluchtte, om hem voor de vervolging van zijn oom te
redden. Isis moest nu het lijk van haar echtgenoot vinden, en
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toen dit gelukt was, vervulde Horus zijn plicht als zoon, en
balsemde het lijk. Daardoor werd deze uit den dood gewekt, en
hij kon nu verder leven. Osiris zette het leven in de onderwereld
voort, waar hij tot koning en rechter werd aangesteld.
Deze mythe vatten de Grieken als symbool voor den loop van
den Nij1 op, die aanzwelt en alien groei zegent, tot de woestijnwind
de vochtigheid doodt, en
Isis is dan de plantenwereld die probeert om
haar terug te krijgen. Anderen hebben deze mythe
als een zonnemythe opgevat: het leven van de zon
boven de aarde, dat des
nachts onder de aarde
wordt voortgezet. In werkelijkheid is het balsemen en de wederopwekking de hoofdzaak; men wil
de beteekenis van die daad
inprenten, en de hoop tot
uitdrukking brengen, die
ieder hebben mag, die zich
op de wijze van Horus
laat balsemen.
Maar het Osiris-geloof
verwekte ook nog een an-

dere hoop. Het was niet genoeg als deze god te
sterven, men moest ook als
Fig. D 1. Babylonisch spijkerschrift. Verhaal
van den strijd tuschen Marduk en Tiarnat.,
Osiris leven, in reinheid, in
goedheid; men moest de eischen van den godsdienst en de
zedelijke geboden trouw opvolgen. Ja, de vrome ziel moest in
Osiris opgaan, in de mystieke eenheid met dit goddelijk ideaal.
Dan zou de mensch zijn verlossing vinden. Dan zou hij na den
dood, als hij in de onderwereld voor Osiris' troon stond, waar het
hart op de weegschaal van het noodlot gewogen werd, van zijn
zonden worden vrijgesproken, en het eeuwige leven ingaan.
Daar zou de mensch dan alle heerlijkheden van dit leven genieten, die de Egyptische phantasie zich wist uit te beelden; hij zou
altijd in vruchtbare landen wonen, hij zou zijn akkers bebouwen,
hij zou zaaien en oogsten, en onder zang en dans feestelijk van
het leven genieten.
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De Egyptenaren waren een gelukkig yolk, en zij prezen hun
geluk ook na den dood. Zelfs scherts en gelach hebben hun uitdrukking in hun religieuze phantasie gevonden, zooals men dit
aan de barokke gestalte van Bes ziet. Maar tegelijkertijd
sprak altijd de ernst van den dood tot hen, als zij den god van
den dood Anubis - met den kop van den lijkenvretenden jakhals,
die zeker van zijn overwinning was, op zijn troon zagen zitten.

BABYLONIE EN ASSYRIE.
Egypte en Babylonia lijken bij den eersten blik veel op elkaar.
Deze twee culturen spreken door raadselachtige gedenkteekenen
tot ons, die in veel later tijden aan het licht zijn gekomen, en de literatuur is in
een schrift geschreven, dat
wij pas heden weer kunnen
ontcijferen. Ook de doode
godsdiensten van beide landen is men heden weer gaan
begrijpen. Het waren machtige staten, wier heerschapp ij zich eens over vele volkeren van West-Azie uitstrekte, en die wij uit het
()ude Testament als de gevreesde buren van de Joden
leeren kennen. Hierbij komt
nog, dat beide landen landbouwstaten waren, wier
rijkdom een cultuur voortbracht, die heel de omringende wereld tot voorbeeld
heeft gestrekt.
Da t alles is volkomen
waar. Maar toch bestaat er
een verschil tusschen beide
landen, dat gemakkelijk
aantoonbaar is. Egypte lag
ver van de wereld, af-

Fig. 58. Babylonische lijst met opgave van
de namen der teekens, hun uitspraak en beteekenis.
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gescheiden als het was door bergketens, door de woestijn,
en door de zee. Het was ook Been groot land. Ofschoon het
een lange strook langs den
Nij1 vormt, waren zijn ben;lir i6-- r4 Of 14-441Tf ^if-IT Pia off r tin, 'a ttif
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maar korte perioden in de
Fig. 59. Assyrisch schrift, gecopieerd door
geschiedenis. De Egyptenaeen modern Europeesch geleerde.
ren waren een boerenvolk,
en de vorsten waren grootgrondhezitters. De machtige priesters
ffir K;' IET,-
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wereld, en hun tempels waren veelal locale
Het was eigenlijk een idyllisch leven, dat

stonden buiten de

heiligdommen.

Fig. 60. De wonderschijf van Ur-Ba. Oudbabylonische (Sumerische) figuren.
men hier voerde. En

de geestelijke cultuur, die aan de oevers

van de rivier bloeide, vond haar hoogste uitdrukking in een
gestileerde kunst en in een hoog ontwikkelde industrie. Op ons
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maken deze gedenkteekenen en overblijfselen een veel sterker
indruk dan die van Babylon. Dat komt deels door hun schoonheid, deels door het prachtig steenmateriaal, dat Egypte bezat, en
waardoor deze gedenkteekenen, die bovendien nog door het klimaat beschermd werden, tot op heden tot ons zijn gekomen. Dat,
wat van Babylon is bewaard gebleven, maakt niet zoo'n sterken
indruk op ons. Langen tijd waren het alleen maar puin-en
zandheuvels, die men to zien krecg, en als men daarin groef, vond
men bijna niets dan naakte leemen muren, die soms met groote,
plomp uitgehouwen figuren versierd waren. Slechts de latere
Assyrische tijd spreekt in
een grootere schoonheid tot
oils. Het ongeluk was,
dat de Babyloniers op
de leemaarde waren aangewezen ; dit was zelfs ook
hun schrijfmateriaal, en zij
konden slechts zelden
steen, hout of glazuur aan
hun kunst dienstbaar maken. Men kan wel vermoeden, dat hun bouwwerken
grootschen indruk
een
achterlieten, maar zij zijn
slechts zelden in hun
geheel gevonden. Ook hun
schrift had niet de phantastische vormen en de
prachtige kleuren van de
Egyptische hieroglyphen;
het bestond slechts uit een
menigte gelijksoortige wigFig. 6 I .
Sumerisch beeldhouwwerk.
vormige teekens (spijker(Glyptotheek, Kopenhagen).
schrift), die in leem werden
gegri ft.
Ook in hun positie tegenover de wereld vertoonen beide landen
een zekere overeenstemming. Ook Babylonia was, evenals Egypte
een landbouwstaat, maar toch kan het geen boerenland worden genoemd.
Zijn geweldige korenrijkdom voedde groote steden, van welke zich eenige, vooral Babylon, tot werkelijke metropolen ontwikkelden. De rivieren dienden er niet alleen voor om groote
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stukken land te bevloeien, neen, het waren ook transportwegen,
waardoor de waren hun weg naar verre landen vonden. Babylonie was voornamelijk een land van handel en nijverheid, het
voornaamste der oude wereld. Het land was absoluut niet van de
overige wereld afgesloten. Het lag midden in een wereld tusschen
volken, waar overal nieuw leven opkwam, het was door cultuurlanden omringd, het stond open voor den uitvoer naar deze landen, maar het stond ook open voor aanvallen, hetgeen de rijke
handelssteden maar al te vaak ondervonden. Het stond in levendig verkeer met de naburige landen, en zijn eigen cultuur verbreidde zich naar het oosten als naar het
westen, maar vooral naar Klein-Azie,
welks cultuurcentrum gedurende tientallen van eeuwen Babylon was. Bijzonder op
dit punt treedt de tegenstelling tusschen
Egypte en Babylonia naar voren. Alles,
wat over de Egyptische cultuur en godsdienst als basis voor de Grieksche of Israelitische verteld wordt, is phantasie, geboren uit onkunde over de werkelijke verhoudingen. Daarentegen is de Babylonische invloed voor heel Voor-Azie van de
allergrootste beteekenis geweest. Deze
schiep een machtige eenheid, die door
zulke belangrijke factoren als eenheid
van maat, munt en gewicht gedragen
werd. De tijd werd op de kalender in jaren, maanden en weken verdeeld. Er verspreidde zich ook een schrijftaal, die, hoe
moeilijk dat ook zijn mocht, zoo ver in de
wereld werd gebruikt, dat zij niet alleen
Fig. 62. Beeld van Gudea
landen als Elam, Media en Perzie hedie heerschte in Lagash,
de grootste stad der Suheerschte, maar dat zij ook in het grootste
meriers, omstr. 2500 , v.
deel van Klein-Azie, j a zelfs in Egypte geChr. (Glyptotheek, Kobruikt werd, wanneer dit land handels- of
penhagen).
diplomatieke verbindingen met Aziatische
landen wilde aanknoopen. Dat blijkt duidelijk uit het archief, dat
in de Egyptische stad Tell el Amarna is gevonden. Door die
geschriften toch verbreidde zich de Babylonische wereldbeschouwing, die later de heele antieke wereld zou beheerschen.
Zij is door den Bijbel ook tot ons doorgedrongen, en eerst

HET B A B Y L O N V A N N E B U C A D N E Z A R .
(Reconstructie).
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door de Kopernikaansche vervangen. Reeds de Babylonische
godsdienst is een van de grootste
prestatie's van deze cultuur. Ofschoon wij op den goeden weg
zijn om dien te. begrijpen, heeft
het onderzoek toch nog niet zijn
volledigen inhoud en beteekenis
blootgelegd.
WAT WIJ VAN BABYLON
WETEN.
Men heeft Babylon en Assur
gekend, lang voordat deze steden
waren opgegraven, lang voordat
men de opschrif ten ontcijferd
had. En de geschiedschrijvers
van vroeger dagen moesten zich
wel in verband met de wereldpositie van Babylon veel met dit
land bezig houden. Dit geldt
vooral van den Griekschen geschiedschrijver Herodotos (omstreeks 450 jaar voor Chr.), maar
nog meer voor den Chaldeeuw-

schen priester Berossos, die in
Babylon geboren was, en die het
schrift van dat land beheerschte,
die tevens een groote kennis van de
geschiedenis van zijn geboorteland
bezat en deze kennis in een uitvoerig Grieksch werk heeft neergelegd, dat hij ongeveer 280 voor
Fig. 63. Babylonisch koning.
Chr. neerschreef. Maar deze berichten uit de oudheid zijn
tegenwoordig vooral door de ontcijfering van het spijkerschrift
uitgebreid en verbeterd. De Babyloniers, maar vooral de Assyriers interesseerden zich, in tegenstelling met de Egyptenaren, zeer

sterk voor de geschiedenis van hun land. De koningen doen
in lange inscripties mededeeling van hun heldenfeiten, die tevens chronologische aanknoopigspunten leveren, zoodat wij nu in
staat zijn om de geheele ontwikkeling te overzien, en tevens een
8
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tamelijk nauwkeurige kennis bezitten omtrent de belangrijkste
perioden. flit vult weer de hiaten aan, die er ook na de studie van
den bijbel zijn gebleven omtrent de kennis van die oude tijden,
toen het Israelletische yolk in vijandige aanraking met die groote
staten kwam. Want juist om deze reden wordt in de historischeen profetische boeken van den bijbel vaak van deze staten gewag
gemaakt, niet in het minst van die periode, waarin het Joodsche
yolk in de Babylonische gevangenschap werd gevoerd, waardoor
het nauwkeuriger kennis
van de cultuur en den
godsdienst van de wereldstad kreeg.
Het begin van de ontcijfering van het spijker
schrift dateert van 1802.
Het uitgangspunt was
niet het Assyrische spijkerschrift, maar een
Perzische inscriptie uit
de koningsgraven bij
Persepolis, en de lange
in
Behistun-inscriptie
drie talen. Met behulp
van Perzische woordgroepen en van vermoedens, die de Deensche bisschop Miinter
over de beteekenis van
enkele inscripties opperFig. 64. Oudbabylonische maaltijd.
de, vond de geniale
onderzoeker
Duitsche
Grotefend de beteekenis der spijkerinscripties. Door de Perzische
teekens geraakte men langzamerhand tot de kennis der Babylonische. Een steeds omvangrijker materiaal kwam naar voren,
toen de ruines van Babylonia en Assyria werden blootgelegd. Na
enkele op zich zelf staande pogingen werd het onderzoek sedert
het jaar 1842 op breeder schaal voortgezet, toen de Fransche consul in Mosul Botta het groote Sargongraf in Ninive ontdekte en
liet uitgraven. Vooral de Engelschman Rawlinson had een groot
aandeel in de ontcijfering en in de studie van de taal. Tegen het
eind der 19e eeuw kwamen er ook Duitsche en Amerikaansche
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expedities, en men werkte er met onverdroten ijver om deze
overblijfselen. weer aan het daglicht te brengen. De belangrijkste
vondst, die men deed, en die men bijna als een wonder kan opvatten, was de zoogenaamde bibliotheek van Assurbanipal, in
Ninive, die ongeveer 10.000 met spijkerschrift beschreven leemen
tafeltjes bevatte. Een groot deel daarvan waren copieen van
oudere Babylonische geschriften en documenten. Daarbij kwam
nog de Assyrische literatuur met haar historische en religieuze
texten, haar woordenlijsten, en haar leerboeken, hetgeen alles zoo
systematisch was opgesteld als dat in een
goed geordende, moderne bibliotheek het geval
is en men kan dan ook
wel begrijpen, dat dit
een zeer rijke bron
voor het philologisch en
historisch onderzoek is
geworden.
DE HISTORISCHE
TIJD.
Reeds langs zuiver
taalkundigen weg is
men tot de kennis gekomen, dat de Babylonische geschiedenis vele
stadia gekend heeft,
stadia, die even zoovee1
Fig. 65. Hethietische figuur. (Kopenhagen).
verschuivingen in de
bevolking van het land
met zich hebben gevoerd. De Babyloniers waren evenals de
Assyriers Semieten en zij spraken dan ook een Semietische taal,
maar achter hun literatuur ligt een andere, in een andere taal
geschreven, die men aanvankelijk als een soort geheimschrift
opvatte. Er is echter duidelijk bewezen, dat wij hier met een
zelfstandige taal te doen hebben, met de Sumerische taal namelijk. Daar deze inscripties vooral in Zuid-Babylonia voorkomen,
trekt men daaruit de conclusie, dat dit land in vroeger tijd
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door een y olk is bewoond geweest, dat zich scherp van het
Babylonische onderscheidde, door het yolk der Sumeriers.
Tegenwoordig kent men dit yolk nader, men kent zijn
lichaamsbouw, men weet, hoe het gekleed ging, men begrijpt
zijn taal. Maar men weet niet, tot welk ras het behoord
heeft, of het Mongolen, Iraniers of wellicht toch Indo-Europeanen
geweest zijn. Men weet niet, waar zij vandaan zijn gekomen, en
of zij de oorspronkelijke bewoners van deze gebieden zijn geweest. Men kan ondertusschen, deels door opschriften, deels door
geologische berekeningen, aannemen, dat hun hoofdstad Eridu

Fig. 66 a. De Babyloniers hebben zelf
3500 jaar geleden in beeld gebracht, hoe
vreemde krijgers hun goden wegdroegen.

Fig. 66 b. Honderden, neen, duizenden
slaven werden gebruikt door de Babylonische en Assyrische heerschers voor het
bouwen van hun kolossale tempels en
paleizen. Opzichters drijven de slaven
met zwepen aan het werk.

omstreeks 6000 jaar voor Chr. haar bloeitijd heeft gehad. Deze
stall heeft vroeger aan de monding der beide rivieren, bij den Perzischen zeeboezem gelegen, maar zij ligt nu hoog in het land,
daar er in dien tusschentijd nieuw land gevormd is. De ongeloofelijke ouderdom van de Mesopotamische cultuur wordt daardoor pas duidelijk.
De Sumeriers stonden zoowel in uiterlijke beschaving als in
innerlijke cultuur hoog. Zij deden niet alleen aan landbouw,
maar waren ook kooplieden en zeevaarders, hadden een ontwikkelde industrie en bovenal een godsdienst en een literatuur,
die de Babyloniers voor een groot deel van hen hebben overgenomen. Dit geldt in het bijzonder van het spijkerschrift, dat
goed met de Sumerische, doch slecht met de Semietische talen
overeenstemt, doch ook in deze laatste gebruikt werd. Vermoedelijk hebben de Sumeriers ook de kennis van het wereldbeeld en

SUMERISCHE CULTUUR

117

Fig. 67. De zonnegod Samas overhandigt koning Hammu-Rapi van Babylon.
de tafelen der wet. (Louvre).
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de sterrenkunde, die de Babyloniers later nog verruimden, ontwikkeld. De gebeurtenissen hebben zich waarschijnlijk als volgt
toegedragen:
In het groote stroomgebied, dat door den
Euphraat en den Tigris gevormd wordt en dat
zich tot aan den Perzischen golf uitstrekt, is in
den ouden tijd een soort waterbouwcultuur
ontstaan. Het vruchtbare slib, dat door de rivieren werd achtergelaten, vormde een bouwgrond, die beploegd noch bemest behoefde te
worden, doch alleen door reguleering van het
water tegen droogte en overstrooming moest
worden beschermd, evenals het land aan de
oevers van den Nijl. Alles berustte op deze reguleering : werd zij verzuimd, dan veranderde
linder
met
Fig. 68. Cy
handvat en metalen as. het land in een woestenij of een moeras.
Reeds in den tijd van Alexander den Groote
was Babylon een zeer ongezonde stad geworden, en de groote veroveraar vond in deze moeraslucht den dood. Hieruit kan men

Fig. 69. De levensboom volgens Babylonische voorstelling.

besluiten, hoe krachtig de oorspronkelijke inwoners moeten zijn
geweest en men begrijpt de geweldige inspanning, die de Babyloniers moesten aanwenden om het land te onderhouden.
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In het begin van den historischen tijd woonden de Sumeriers
aan den benedenloop van de rivier. Zij hebben zich waarschijnlijk ook aan den bovenloop gevestigd, doch daar werden zij
onderworpen door Semietische volksverhuizers, die van het
noorden kwamen en het rijk Akkad stichtten. Dit kan omstreeks
3000 jaar voor Christus geschied zij n.
De Semietische stammen zetten zich gaarne neder in het vruchtbare rivierdal, waar de rijkdommen van steden en land een zwak
en vredelievend yolk gevormd hadden. De eene golf na de andere van dezen Semietischen volkerenstroom spoelde over de landen; na de Akkadiers de Amorieten. Het laagland werd bovendien bedreigd door machtige buren uit het noorden en oosten;
de krijgshaftige Kassieten of Kossaeers (in het Assyrisch Kassis
Hebreeuwsch Kasdim, dat in het algemeen door Chaldeeen wordt
vertaald), een bergstam van Indo-Europeesch ras, dat in de
Koerden nog voortleeft, en ook door de Elamieten in het oostelijke
bergland, die reeds in vroege tijden een goed geordenden staat
met het later zoo beroemd geworden Susa als rijkshoofdstad gesticht hebben. Het eene rijk na Het andere ontstond en verging
weder. Maar juist deze onrust bevorderde de ontwikkeling; de
verschillende volkeren en hun culturen vermengden zich en smolten samen in de groote cultuur,
die de Babylonische genoemd wordt. De gewichtigste stap in deze richting was de vereeniging van
Sumerie en Akkadie, die plaats vond, toen de
machtige Akkadische heerscher Sargon omstreeks
het jaar 2775 het zuidelijke land veroverde. Maar
Sargon was daarmede niet tevreden. Hij onderwierp Elam, overwon de Amorieten en kon zich
dus beer over vier werelddeelen noemen. Latere
tij den prezen hem ook als wereldheerscher en
grondvester der Semietische alleenheerschappij in
Fig. 70. De
Mesopotamia. De vereenigde landen Sumerie en
godin Ischtar
Akkadie worden in den bijbel Sinear genoemd en
kunnen als het eigenlijke Babylonia worden beschouwd. Doch
deze eenheid moest door voortdurende oorlogen in stand gehouden
worden, en de heerschappij wisselde. De Sumeriers waren nog
sterk genoeg, om tegen een vreemde overheersching in opstand to
komen. En onder Koning Gudea van Lagasch werd omstreeks
2600 een bloeiend rijk gegrondvest; het was wellicht niet geheel
onafhankelijk van Akkadie, doch het maakte veroveringstochten
tegen Elam en breidde zijne handelsbetrekkingen over geheel
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Mesopotamia uit. De cultuur van dit rijk was volkomen Sumerisch
en de inscripties van Gudea, waarvan zeer vele in de stad Tello
(Girsu) gevonden zijn, zijn alle in het Sumerisch gesteld; zij vertellen niet alleen van zijn macht en overwinningen, doch ook van
de maatschappelijke instellingen en van den godsdienst des lands.
Gudea was naar oude zede een priesterkoning zooals de Melchizedek van den bijbel en voerde den titel van Patesi. Hij offerde aan
de goden en bouwde tempels, doch verzuimde evenmin kanalen
aan te leggen en zijn rijk tegen de vijanden te beschermen. De
kunst stond in Gudea's tijd naar verhouding hoog; dat bewijzen
de standbeelden, die in Tello gevonden zijn. In het algemeen genomen kan men zich van het uiterlijk der Sumeriers met hunne

Fig. 71. Gilgamesh en Ea-bani dooden den stier en den leeuw.

korte halzen en spitze neuzen, hunne ronde hoofdbedekkingen en
wonderlijke kleeding een duidelijke voorstelling maken. Van koning Gudea zelf bezitten wij verscheidene afbeeldingen; op een
relief treedt hij te zamen met zijn beschermgod Ningishzida,
wiens vereering hij in Tello invoerde, voor den hemelgod om het
water des levens te ontvangen, dat hem in een prachtig vat wordt
overhandigd.
Uit "Ur der Chaldeeers" zou Abram's geslacht stammen. Ook deze stad was Sumerisch en zij werd het middelpunt van een land
dat eenigen tijd na Gudea het centrum van het zui'delijke rijk werd.
Door voortdurende oorlogen om de heerschappij verzwakte
het dubbelrijk en gedurende langen tijd was het nu eens geheel,
dan weder gedeeltelijk in het bezit der Elamieten. Een getuigenis
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daarvan vindt men in den bijbel, waar gesproken wordt van den
Elamietischen koning Kedor-Laomer, (het eerste boek van Mozes
hoofdstuk 14) die door de landen aan den Euphraat naar Syria
optrok, om ten laatste aan de Doode Zee, met Abraham's hulp te
worden overwonnen. Het spijkerschrift verhaalt van een zekeren
koning Rimsin, die de Elamietische macht in Sumerie en Akkadie
grondvestte, en die in het jaar 2127 aan de zelfstandigheid van het
dubbelrijk een einde maakte.
Maar zelfs deze sterke
macht zou moeten buigen.
Juist in dezen tijd zou een
tot dusverre weinig bekende stall in Babylonia, die
zeker evenzoo oud als de
andere oude steden, namelijk Babel of Babylon, een
eerste plaats gaan innemen
en die zou zij meer dan 1500
jaren lang behouden. Hier
verschijnt ongeveer in het
jaar 2100 een heerschersgeslacht, waarvan een afstammeling, die men eerst
in lateren tijd leerde kennen, een der merkwaardigste verschijningen van de
oudheid geweest is. — Dit
is Hammurapi (21232081) lien wij als wetgeFig. 72. Babylonische wereldkaart, geteekend
ver kennen, docIL die zeker
op een leemen tafel.
een nog grooter veroveraar
geweest is. Volgens de inscripties gelukte het hem namelijk in
25 jaren het plan, om Sumerie en Akkadie op de Elamieten terug
te veroveren, uit te voeren en in het jaar 2094 koning Rimsin uit
zijn laatste toevluchtsoord te verdrijven en het dubbelrijk aan
zijn scepter te onderwerpen. Hij ordende nu met groot beleid het
rijk, bracht de verdreven inwoners weer terug, bouwde tempels en
liet het groote Hammurapi-kanaal graven. Een - ander onderdeel
van dezen wederopbouw was het verzamelen van de wetten des
lands op een standbeeld, dat de koning voor zich zelven liet oprichten, doch dat gedurende een latere Elamietische plundertocht
naar Susa werd meegevoerd, waar een Fransche expeditie het in
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Babylonische leeuw; mozaïk van glazuursteen, uitgevoerd in prachtige kleuren.
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het jaar 1901 ontdekte. Met Hammurapi krijgen staat en regeering een "modern" karakter: alles krijgt zooveel mogelijk een
zakelijke en verstandelijke motiveering. Hij schaft het oude
priester-koningschap of en zijn rechtsordening vindt haar redelijken grond in zichzelf, hoewel de koning zijn wetboek uit kracht
van zijn "goddelijkheid" dicteerde en degenen, die het overtreden,
met den toorn der godheid dreigt.
Hoe sterk zijn rijk ook was, het kon in latere tij den niet ontkomen aan splitsing in een noordelijke en een zuidelijke

Fig. 74. Reconstructie van een Assyrisch paleis.

dynastie, wat weder tot onderwerping aan vreemde heerschers
leidde. Ditmaal waren het de Kassieten, het reeds vroeger genoemde Indo-Europeesche bergvolk, dat vooruitdrong en ongeveer in het jaar 1730 aan beide dynastieen een einde maakte en
een heerschappij vestigde, die zich meer dan 500 jaren lang, tot
omstreeks 1150, staande hield. Dit krachtige yolk gebruikte het
paard in den oorlog, het snelle en moedige dier, dat eveneens
voor den zegetocht van de aan de Kassieten nauwverwante Perzen van groote beteekenis was. De Babyloniers zelf kenden alleen
den ezel als trek- en rijdier; deze wordt samen met den os, het
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schaap en het varken als huisdier genoemd en is, voor den wagen gespannen, op gedenksteenen afgebeeld.
Het ging, zooals dikwijls in vroegere tijden: de vreemde veroveraars konden beter dan de eigen landskinderen het rijk bijeenhouden. Daarvan getuigt het lange bestaan van het Kassietische
Babylon. Niettegenstaande dit bewaarde Babylonia zijn eigenaardigheden, het zette ongestoord zijn innerlijk leven voort; en
het overheerschende y olk nam de eigenschappen van het overwonnen y olk over, evenals zijn cultuur. Zoo werden ook de
Mandsjoe, die in de 17de eeuw China veroverden, spoedig goede
Chineezen.
DE NATUUR DES LANDS.
Zoo is de Babylonische cultuur van
hand tot hand gegaan. De eigenlijke
grondslag was, zooals gezegd, de natuur
van het rivierlandschap en zijn
vruchtbaarheid. In dit goed bebouwde
land oogstte men groote hoeveelheden
tarwe en gerst, die volgens oude berichten 300 tot 400-voud opbrachten; bovendien verbouwde men het in oude tij den
zoo gewaardeerde sesam, waaruit men
olie bereidde. Hierbij kwam nog de daFig. 75. Afbeelding van een delpalm, die wij steeds in de Babylovertrek in het paleis van
Assurnasirpal, uitgegraven nische beeldhouwkunst tegenkomen, en
door Layard in den ruine- die to dien tij de, evenals nu, het voorheuvel van Birs-Nimrod.
naamste volksvoedsel leverde; men ziet
ook de Goden aan de verzorging der palmen deelnemen en eigenhandig de vrouwelijke bloesems met mannelijke bevruchten. In
de tuinen en op de velden werden wijn, vijgen, appels en andere
vruchten gekweekt. De Semieten konden zelfs in het nieuwe land,
waar zeer vele geiter en schapen waren, hun oorspronkelijk nomadenleven voortzetten. Bij de Sumeriers was de geit het gebruikelijke offerdier, wat misschien daarop wijst, dat zij oorspronkelijk uit een meer bergachtig land gekomen zouden zijn.
Daarentegen is de voorstelling, dat de goden den menschen
water uit vele groote kruiken inschenken, natuurlijk in een
rivierlandschap ontstaan.
Buiten den landbouw waren jacht en vischvangst Belief de f bezigheden en belangrijke middelen van bestaan.
Men jaagde op wilde zwijnen, herten, gazellen en antilopen, op
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allerlei soorten van vogels — de valkenjacht was bekend- en op
wilde dieren zooals wolven en vossen, panters en jakhalzen. De
oudste was de leeuwenj acht, waaraan de koningen een werkzaam
aandeel namen; later onder den verbasterden vorm, dat gevangen
leeuwen uit een kooi werden losgelaten en naar den koning werden toegedreven, die dan het Bier met een knots neersloeg of
veilig op zijn strijdwagen stond en het met
pijlen doorschoot.
De wateren wemelden van visschen. Op de
afbeeldingen herkent men het gemakkelijkst
karpers en alen. Van eenige Babylonische
stammen wordt verhaald, dat zij uitsluitend
leefden van gedroogde visch, die fijngehakt en
tot brood gebakken werd.
De bewerking en bebouwing van het land
dwong het yolk niet alleen tot harden arbeid,
doch werkte ook gunstig op de volksontwikkeling. Een zoo groote arbeid kon slechts in geregelde samenwerking worden uitgevoerd,
waardoor het wezen der nomaden snel veranderde, hun volksleven zich oploste en aan
hun individualistisch optreden een einde werd
gemaakt. Hieruit ziet men ook, dat de oudere
staatsvormen, die nog heden onveranderd bij
de Semietische woestijnstammen in Arabie bestaan, geheel uit het Babylonische rechtswezen
verdwenen waren. Bloedverwantschap met
bloedwraak werden door dorpsgemeenschap- Fig. 76. De beroempen vervangen, en eigendom in landerijen — de ''zwarte obelisk"
later in geld of goederen — werd de grondslag die Layard vond in
den heuvel van Birsvoor een eigendomsrecht. Terwijl zoo de oude Nimrod. Ze behelst
staatsindeeling verdween, ontstond een ande- berichten omtrentden
re, die evenwel geen vooruitgang met betrek- veldtocht van koning
SalmanassarIII.
king tot het menschelijk geluk beteekende, namelijk het onderscheid tusschen bezittenden en bezitloozen of wel
tusschen heeren en slaven. Zonder slaven kon de landbouw en
in het bijzonder de besproeiing der velden niet gedreven worden.
Want de kanalisatie alleen was niet voldoende. Het water moest
ook geregeld toegevoerd en afgevoerd worden. Dit gebeurde met
behulp van toestellen, bestaande uit emmers aan stangen, die
evenals onze bronemmers met de hand op en neer bewogen werden. In de bijna tropische hitte was deze arbeid op de
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velden onbeschrijfelijk vermoeiend en kostte vele menschenlevens. Men moest dus
voortdurend nieuwe slaven
koopen. Men nam deze uit
de onderworpen volkeren en
uit de armere standen, maar
de slaven plantten zich ook
voort en men zag natuurlijk
gaarne, dat hunne afstammelingen zoo talrijk mogelijk waren. Hoe meer men
begreep, dat de slaven
onontbeerlijk en een waardevol bezit waren, met des
te grooter menschelijkheid
werden zij hier zooals overal behandeld.
Ook een andere arbeid
eischte oneindig veel menschelijke kracht — en tallooze menschenlevens, namelijk het bouwbedrijf. In
deze gebieden verhieven
zich voor en na steden, zelfs
groote steden en deze moesten worden gebouwd.
Doch het bouwmateriaal
in gansch Mesopotamia bestond bijna uitsluitend uit
tichelsteenen van leem, die
uitgegraven en met haksel
vermengd moesten worden
— zooals de Hebreeers dit in
Egypte hadden moeten doen.
Daar men langen tijd het
Fig. 77. Leemen cylinder met zes kanten, steenbakken niet kende, —
behelzende de berichten van den veldtocht
van Sanherib (waaronder de belegering het ontbrak ook aan bakvan Jeruzalem) en zijn bouwwerken.
materiaal, — en zich ermee
vergenoegen moest, de steenen in de zon te drogen, moesten de huizen en steden, die op deze
wijze ontstonden, wel zeer vergankelijk zijn, vooral in een land.
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waar men ieder oogenblik aan overstroomingen was blootgesteld,
zoodat dan de arbeid weer van voren of aan moest worden begonnen. Men begrijpt, dat de armen en in het bijzonder de herders buiten op de velden er de voorkeur aan gaven, to wonen in
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Fig. 78. Vechtende demonen. Relief va in Kujundschik.

rieten hutten, die snel en goedkoop weer konden worden opgebouwd.
De geweldige paleizen en tempels hielden zich beter, ofschoon
zij op dezelfde wijze gebouwd waren; zij bestaan gedeeltelijk nog
in dezen tijd. In de paleizen woonden de bezittende klassen.
De tempels hadden groote bezittingen, de priesters vormden een
macht in den staat en bezaten als stand een geweldig grond-
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gebied. Dit werd, evenals dat van de koningen en andere rijke
lieden, door pachters bebouwd; van een eigenlijken boerenstand
is dus geen sprake. Toch was er ook privaat landbezit en de heleening met kroongoederen ging van vader op zoon over. Al deze
eigendomsverhoudingen waren zorgvuldig door de wetgeving
geregeld, en thans nog bezitten wij zeer vele rechtsgeldige contracten. Deze contracten werden evenals de brieven op leemtafeltj es geschreven, en om vervalsching to voorkomen, maakte
men hiervan zeer handing een copie op de volgende wijze: men
hulde de oorspronkelijke tafel, als zij droog geworden was, in een
leemmassa, waarop zich het contract afdrukte. Als zich een ver-

Fig. 79. Marduks gevecht met Tiamat. Assyrisch relief.

valsching voordeed, kon men de buitenste laag in tweeen slaan
en den origineelen tekst lezen.
DE HANDEL.
Inscripties en documenten geven ons een goeden blik op het
Babylonische handelswezen. Het is teekenend voor de Babylonische cultuur, dat men meer mededeelingen over zulke practische zaken dan over historische gebeurtenissen vindt — de
Babyloniers toch waren kooplieden; de profeet Ezechiel noemt
Chaldea een handelsland en Babylonia een stall van kooplieden.
De profeet Nahoem zegt, dat Ninive evenveel kooplieden bezat als
er sterren aan den hemel waren. Dat het land een handelsstaat
werd, vloeide voort uit zijne ligging; geen verkeer tusschen het
oostelijk en westelijk deel der wereld was mogelijk zonder
doorgang door dit laagland, en men gebruikte in den regel als
handelsweg de rivier, terwijl ook de karavaanwegen in deze
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richting liepen. De producten der beide rijke landen India en
Perzie werden langs dezen weg naar de landen aan de Middellandsche zee vervoerd. Dat deze handel zeer oud is, kan men
hieruit zien, dat het oudste godsdienstige geschrift van Indie,de
Rigveda, den Babylonischen naam "mina" voor de grootste munteenheid gebruikt; dat is hetzelfde woord, dat later ook door de
Grieken werd overgenomen
(mine). Handelswaren met
Indische namen vindt men bij
Homerus, en wanneer deze
waren naar het westen werden gebracht, kon dit slechts
over Babylonia geschieden.
Uit het spijkerschrift blijkt,
dat reeds koning Gudea zijn
karavanen cederhout uit Syrie, steep uit Phoenicia en
Oost-Arabia, koper en goud
uit West-Arabia liet halen.
Later werden ook andere metalen ingevoerd, evenals paarlen, specerij en, wijn enz., terwijl de uitvoer bestond uit
koren, vruchten, lederwaren
en geweven doeken. Wanneer men hierbij nog de ceramiek voegt, die evenwel geen
groote kunstwaarde vertegenwoordigt, dan is eigenlijk
alles genoemd, wat de Baby-.
lonische industrie kon ontdie de palmen bewringen aan een land, dat de Fig. 80. De godheid,
vrucht.
belangrijkste
industrieêle
grondstoffen als bout, metaal en steensoorten miste.
Een groot deel van dezen handel geschiedde to water, en de
Babyloniers hadden een scheepstechniek uitgevonden, die de vaart
op de snelvlietende rivieren mogelijk maakte. Zij vervoerden een
deel der waren in ronde gevlochten booten, die met huiden overtrokken en met asphalt bestreken waren. Deze soort vaartuigen
wordt nu nog gebruikt. Zulk een boot kon door den stroom om en
om gedraaid worden, zonder dat zij zoo licht kantelde. Doch zij'
kon slechts met den stroom meevaren. De terugreis ondernamen
9
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de kooplieden te voet, en het lichte bootje werd op een ezel vastgebonden. Op gedenksteenen ziet men booten met zestien riemen
en bovendien zeilbooten. De Babyloniers ondernamen ook langere
tochten van de Perzische golf uit en de kuststad Eridu schijnt een
soort Venetia der oudheid geweest te zijn. De god Ea, die hier in
het bijzonder vereerd
werd, was de watergod,
maar tegelijkertijd de beschermgod van scheepvaart en industrie. En
evenals de doge van Venetie ieder jaar een plechtig
verbond sloot met de
Adriatische zee, waarbij
hij een gouden ring in de
golven wierp, zoo wierp
men in Eridu ieder jaar
een gouden visch en een
gouden boot als offer aan
Ea in zee.
HET RECHTSWEZEN.
Zoowel de grootsch opgezette landbouw als het
nog rijkere handels- en
stadsleven eischten een
geordende rechtspleging
en de wetten van Hammurapi geven ons een begrip van het hooge peil,
dat deze rechtspleging in
Fig. 8 1 . Assyrische godheid. Relief met spij- lien tijd bereikte. In den
tempel van den god Markerschrift.
duk in Babylonia liet de
koning geweldige steenblokken uit dioriet opstellen, waarin de
geheele wet was gegraveerd, en die door een wonderbaar toeval
in ons bezit gekomen zijn. Zij zijn versierd met een relief, dat
voorstelt, hoe de zonnegod Samas, de hoogste god der Akkadiers
en tegelijkertijd de beschermer van wet en recht, den koning het
wetboek overhandigt. Eerst worden de weldaden opgenoemd, die
de koning het land heeft bewezen, doordat hij het heeft vereenigd

RECHTSPRAAK

131

en het den vrede heeft gegeven, en de inwoners worden vermaand
zich aan de wet te onderwerpen en deze niet te veranderen, als
zij vermijden willen den toorn der goden op zich te laden. Dan
volgt een beschrijving van de geheele rechtspleging. Daaruit ziet
men, dat de voormalige priester-rechters afgeschaft en gedeeltelijk
door de "oudsten" der stad, gedeeltelijk door gerechtshoven waren
vervangen ,die door de
7r"
koningen werden samengesteld en waarvan
de laden onafzetbaar
schijnen te zijn geweest.
In Babylonia bestond
als hoogste instantie
voor de rechtspraak
van het geheele land
een Hoog Gerechtshof,
waar partijen in appal
konden gaan. Men verneemt, welke straffen
den valschen aanklager
of den valschen getuige
of den onrechtvaardigen rechter zouden
treffen. Het eenige, dat
ons als verouderd treft,
is de verordening, dat
degene, die van tooverij beschuldigd werd,
zich aan een godsoordeel (de waterproef)
moest onderwerpen.
Fig. 82. Assyrische koning.
Hierop volgen bijzondere bepaligen over het
maatschappelijke leven; zij betreffen het eigendomsrecht, de plichten en rechten van den militairen stand, geldelijke aangelegenheden van grondbezitters en nauwkeurige voorschriften over de
verschillende soorten van vorderingen (leeningen, deposito,
schuldvorderingen en gijzeling). Daarna volgt uitvoerig het familierecht. Bij moord van echtgenoot op echtgenoot en het toebrengen van lichamelijk letsel, wat vervolgens behandeld wordt,
geldt hetzelfde beginsel van wedervergelding als bij de oude Israe-
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lieten : "oog om oog, tand om tand", j a, zelfs medici en bouwmeesters loopen gevaar, verantwoordelijk te worden gesteld voor schade,
die zij in hun praktijk anderen aandoen. In de bepalingen over
koop en verkoop, veehandel, verhuren van vaartuigen, over landarbeid en slavenprijzen, merkt men duidelijk het streven op, de
prijzen en loonen door middel van de staatsautoriteit te regelen,
den rentevoet vast te stellen en onrechtmatige winst tegen te gaan.
De wet moest duidelijk,
nauwkeurig, eenvoudig en
gemakkelijk te begrijpen
zijn. "Wie een rechtsgeschil
heeft, moet voor mijn beeltenis treden als voor den koning des rechts, mijn geboden en mijn zinrijke woorden lezen; dan zullen deze
hem klaarheid brengen, hij
zal zijn recht zien en zijn
hart zal zich verheugen."
GODSDIENST EN WETENSCHAP.
Het Babylonische rechtswezen schijnt geen bijzonFig. 83. Leeuwenjacht.
deren invloed op de omliggende landen te hebben gehad ; deze staan alle in dit opzicht lager. Van den godsdienst en
de wetenschap der Babyloniers daarentegen zijn sterke invloeden
uitgegaan, zoo sterk, dat zij nog altijd in verschillende factoren
van onze cultuur en van ons dagelijksch leven tot uiting komen.
Als wij eerst eens den godsdienst beschouwen, dan openbaart
zich hier duidelijker dan ergens antlers, in hoe groote mate de
Babylonische cultuur door de Sumeriers is gegrondvest. De oudste godsdienstige teksten zijn alle Sumerisch, en deze taal bleef
langen tijd de taal van den eeredienst, evenals het Latijn in de
Roomsch-Katholieke kerk. Men merkt bovendien op, dat de godenwereld oorspronkelijk grootendeels Sumerisch was, en dat zij
werd overgenomen door de Semietische volksverhuizers, die later
hunne eigen goden in de plaats van de oude stellen.
De Sumerische hoofdgoden vormen een drievoudigheid, die de
geheele natuur omvatte: Anu, de God des hemels, En - Lil, de
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God der lucht en der aarde, en tenslotte Ea, de God des waters.
Anu was de oppergod. In zijn hand hield hij de tafelen van het
noodlot, waardoor hij het lot van alle schepselen bepaalde. EnLil was oorspronkelijk een berggodheid — wederom een bewijs,
dat de Sumeriers uit het hoogland afkomstig waren. Zijn tempels hadden het aanzien van een berg, dit wil zeggen den vorm
van een afgestompten kegel. Zoo ook de tempel te Babylon, dien wij
als "Toren van Babel" kennen en dien de Israelieten beschouwden
als een bewijs van den overmoed der heidenen. Dat de top van
den kegel ontbrak, was voor hen een teeken van de straf des hemels. De vele talen, die in een handelsstad als Babylonia gesproken werden, hebben wellicht aanleiding gegeven tot de voorstelling
van de Babylonische spraakverwarring. En-Lil was de eigenlijke

Fig. 84. Sargon's zegelcylinder.

heer der aarde, die het weer gebood en dien de menschen vereerden. Doch in de zeestad Eridu had de watergod Ea meer aanspraak op vereering, en hij kreeg langzamerhand meer en meer
macht in geheel Babylonia, waar het water een gewichtige rol
speelde en tegelijkertijd het element van de priesters was, daar
een groot deel der priesterlijke handelingen bestond uit reinigingen
met de daarbij behoorende bezweringen. Ea werd als schepper
en vriend der menschen, als mild en verlossend god beschouwd,
die zijn kinderen rijkdom verschafte en hun arbeid beschermde.
De opinie, dat deze goden oorspronkelijk Sumerisch geweest
zijn, wordt door het feit, dat men ze met Semietische gelaatstrekken afbeeldt, niet te niet gedaan. Zij worden voorgesteld met
lange baarden, groote neuzen en bekleed met de gedrapeerde
dracht der Semieten. Dit kan wijzen op een lateren artistieken
invloed uit het noorden. Het is intusschen zeker, dat de Akkadiers,
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toen zij tot macht geraakten, ook op den godsdienst hun stempel
drukten en hun eigen goden aan het oude Pantheon toevoegden.
Toen moest En-Lil wijken voor den Semietischen oppergod Bel;
deze is dezelfde, die uit den bijbel als de god Baal der Kanadnieten
en andere heidensche Semieten bekend is. Hij wordt nu de heer
der aarde, de gestrenge heerscher, die de karaktertrekken der
veroveraars weerspiegelt. De drievoudigheid heet thans Anu, Bel
en Ea. Daarnaast treedt een andere drieeenheid met echt Semietische namen op, n. 1. Samas, Sin en Ischtar — de zon, de maan en
Venus. Samas, de gebruikelijke Semietische naam voor de zon,
werd vooral in de stad Sippar vereerd. Hij was de oppergod der
Akkadiers, maar zijn beteekenis strekte zich veel verder uit dan
over het hemellichaam, dat hem in het bijzonder was gewijd. Hij

Fig. 85. Leeuwenjacht. Assyrisch relief, British Museum, London.

was de heer des levens en in het bijzonder de klare verkondiger
van waarheid en recht; daarom was hij ook de wetgever. Ook Sin,
de maangod, had een bijzonderen eeredienst, waarin hij als een
eenig god werd aangebeden, in de stad Ur, waaruit Abraham volgens de sage zou stammen. Daarin heeft men fie
oorzaak van Abraham's monotheisme gezien, loch dit is
cen ietwat gewaagde conclusie. Er bestaat niet de minste
overeenkomst tusschen Sin en de Israelietische Jahwe; de
Sinvereering was dan ook nooit een werkelijk monotheisme.
Als maangod was Sin de gever der vruchtbaarheid, want
de maan wordt in deze streken in verband gebracht met
de vochtigheid der lucht. Hij wordt als stier met lichtende hoornen afgebeeld, en ook de voortplantingskracht van den stier was
een zinnebeeld der natuurkracht. De derde godheid in deze drieeenheid was de Semietische vruchtbaarheidsgodin Ischtar, die wig
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uit den bijbel onder den naam Astarte kennen; van de hemellichamen behoorde haar de planeet Venus, maar zeker werd zij hier,
evenals bij de westelijke Semieten, oorspronkelijk als de y ruchtbaarheidsgodin der aarde voorgesteld. Toen zij eens de aarde
verliet om in de onderwereld of te dalen, zoo verhaalt een wonderschoone mytlie, hield alle vruchtbaarheid op aarde op; de stier
zocht niet meer de koe, de ezel niet meer de ezelin, j a de jongeling
zocht niet meer de zij de der jonkvrouw. Ischtar is ook de godin der
vrouwen, en de verstooten vrouwen roepen haar om bescherming
aan.
Ischtar's tocht naar de onderwereld wordt uitvoerig geschilderd
in een epos, welks eigenlijke beteekenis onduidelijk is, daar de

Fig. 86. Assurbanipal en zijn paarden. Assyrisch relief uit Ninive.

onderste leemtafel is afgebroken, maar het begin geeft ons een
des te duidelijker beeld van de pessimistische opvatting, die de
Babyloniers hadden van het leven aan gene zij de van het graf:
"In het land, waaruit niem and terugkeert, in het donkere land
wendde Ischtar, de dochter van Sin, hare schreden
naar het huis, welks bewoners ver van het licht zijn;
naar de plaats, waar stof hun voedsel is, leem hunne spijs,
waar zij het licht niet zien, in het donker levende,
als vogels in vederen gekleed;
waar het stof op deuren en deurposten ligt."
Slechts ongaarne wordt de godin der aarde in het rijk der onderwereld binnengelaten. Zij moet al hare kleederen afleggen, een
kleedingstuk aan ieder van de deuren van het doodenrijk hangen
en naakt en hulpeloos moet zij voor de koningin van dit rijk, de
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verschrikkelijke Ereshkigal treden, die haar met alle ziekten slaat
en haar laat gevangen zetten. De goden zenden haar hulp van
boven, zij wordt bevrijd en door het water des levens genezen.
Ook haar geliefde, de herdersgod Tammuz, werd bevrijd en een
oogenblik schijnt het nu, alsof deze beiden de heerschappij in
de onderwereld zullen overnemen. Deze Tammuz is dezelfde god
'als de Syrische (en later Grieksche) Adonis, die naast Astarte en
Venus optreedt; zijn vereering gaat stellig terug tot oeroude tijden, toen de Babyloniers nog als halve nomaden met hunne
kudden leefden en primitieven landbouw dreven.
Een andere mythe van een zwervende en zoekende gestalte vindt
men in het z. g. Gilgamesch-Epos: het schildert een geweldigen
held en jager, Gilgamesch; deze is vermoedelijk dezelfde, die
vroeger Nimrod genoemd werd.
Deze wekte met zijn vriend Eabani den toorn van Ischtar, daarom
moesten zij beiden tegen den hemelstier strijden; in den strijd
werd Eabani gedood. Gilgamesch trekt nu de wereld in, om den
levenswortel te vinden, waarmee hij zijn vriend weer kan opwekken. Hij houdt dezen een oogenblik in de hand, doch een slang
ontrukt hem dien weder. Zoo en ook op andere wijzen hebben de
Babyloniers over het geheim van den dood gepeinsd, doch zij kwamen steeds tot het besluit, dat den menschen door een list het
eeuwige leven werd onthouden.
Toen Babylon de hoofdstad van het rijk werd, werd ook haar
beschermgod Marduk tot de hoogste macht in den godenkring verheven; hij bezat de tafelen des noodlots, doch deze positie bereikte hij eerst na langen, zwaren kamp; tegen de macht der
goden hadden zich namelijk de demonen der onderwereld, de
geweldige bewoners van de oerzee, verbonden, aangevoerd door
hun heerscheres Tiamat. Uit vrees voor dezen aanval smeekten
Anu en de andere goden nu Marduk, de verdediging op zich te
nemen en na vreeselijken strijd gelukte het hem, den draak te verslaan. Uit het doode lichaam van het monster schept hij hemel
en aarde: de hemel uit den schedel, de aarde uit het lijf, de zee
uit het bloed — een mythe, die men ook elders terugvindt o. a.
in het noorden in de mythe van den reus Ymer. In de Babylonische opvatting van deze scheppingsgeschiedenis vindt men
evenwel nog den interessanten trek, dat de schildering, hoe de hemel zich over het water welfde, hoe de aarde ontstond, hoe zon,
maan en sterren aan den hemel werden gezet, hoe al het gewas, alle
diersoorten van de laagste tot de hoogste, ja, ook de menschen op
de aarde werden geschapen, klaarblijkelijk als voor beeld gediend
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heeft tot het scheppingsverhaal, zooals wij dit op de eerste bladzijden van den bijbel lezen. (Genesis 1).
Ook een ander bijbelbericht vindt zijn oorsprong in een Babylonische sage. Het boek Genesis verhaalt vele eeuwen later, bijna
met dezelfde woorden als het bovengenoemde Gilgamesch-Epos,
dat de held op zijn zwerftochten door de landen bij een rivier-

Fig. 8 7. De Assyriers belegeren een stad. Relief uit den tijd van Sanherib.

mond aan zee komt en daar een oud menschenpaar aantreft, dat
voor den zondvloed gevlucht was. Ook Ut-na-pishtim, zooals deze
Babylonische Noach genoemd werd, wordt op Ea's bevel in een
ark gered, als Bel in zijn toorn besloten heeft het menschengeslacht door een watervloed to vernietigen; het zaad van al
wat leeft wordt op deze wijze door hem behouden. Ook hij zond
zoowel een duff als een raaf uit en bracht een dankoffer, toen hij
eindelijk aan land kwam, nadat het water zich had terugge-

trokken.
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Al deze mythen en sagen maken deel uit van de wereldbeschouwing, welke de Babylonische cultuur nog lang heeft overleefd. Zij stelt de aarde voor rustend in het water boven een Oerafgrond, waarvan de zichtbare zee slechts een Bering deel is of
liever gezegd: de wereld rust midden in deze diepte, die ook het
hemelgewelf omvat . Dit is, zooals ook de bijbel bericht, geschapen om de "wateren boven" en de "wateren beneden" te scheiden.
Op deze welving zijn de hemellichamen aangebracht, ieder in zijn
eigen baan of beter gezegd ieder aan zijn eigen hemelgewelf. Vandaar komt ook de uitdrukking van zeven hemelen, n. 1. van de zon,
van de maan en de vijf destijds bekende planeten. De horizon is
een ring, bestaande uit ijzeren bergen, die zich uit de zee verheffen en die den hemel dragen. De aarde denkt men zich als een
vlakke of halfronde schijf, die op de zee drijft en in welker binnenste de onderwereld Naar dooden bergt. In het middelpunt der
aarde verheft zich de levensberg met den levensboom op den top,
van waaruit de vier groote rivieren stroomen; altegaar trekken, die
in gelijken of eenigszins veranderden vorm in de scheppingsgeschiedenis van den bijbel en in de beschrijving van het paradijs
worden teruggevonden.
Nog grootere beteekenis kreeg de Babylonische wereldleer door
de astronomische berekeningen, die zich daaraan vastknoopten,
in het bijzonder door de berekeningen van het zonnejaar,
dat de Babyloniers klaarblijkelijk hebben ingevoerd, daar
men het j aar vroeger naar de maan berekende. De dagen van de
week worden nog heden hier in Europa naar Babylonisch gebruik
benoemd. Zij zijn genoemd naar goden, die overeenstemmen met
diegenen, welke eens deze dagen beheerschten, zooals Samas en
Sin voor Zondag en Maandag, Marduk voor Donderdag en Ischtar
voor Vrijdag. Deze astronomie, die blijvende beteekenis had,
bracht de Babyloniers, evenals de Egyptenaren en Chineezen, tot
speculaties over de beteekenis der hemellichamen. De Chaldeeers — zooals de Mesopotamische priesters dikwijls genoemd werden — hadden de neiging, de verschillende hemellichamen met de
godheden te vereenzelvigen, zoodat Ischtar Venus werd en goden
als Nirgal en Ninib ieder hun planeet hadden. Zoo oud was dit
systeem, dat men gemeend heeft hierin de oerreligie terug te vinden die zich over het geheele oosten uitstrekte; maar van deze
theorie is men thans teruggekomen, daar het gelukt is, oudere
vormen voor de meeste godengestalten terug te vinden, en ook kon
worden bewezen, dat deze speculaties eerst in een tamelijk laten
tijd in omloop kwamen. Hetzelfde geldt wellicht ook ten aanzien
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van de astrologle, welker oorsprong men aan Babylonia toeschrijft, en die zich ongetwijfeld van dit centrum uit over de landen aan de Middellandsche Zee heeft uitgebreid. De leidende
gedachte van deze planetenleer was, dat hetgeen op de aarde geschiedt, zijn prototype heeft in de hemelsche wereld. Men
kon dus, als men kennis van deze had, vooruit nagaan wat op
de aarde geschieden zou; dit voerde tot onvermoede, dikwijls zeer
nauwkeurige en voor onze astronomie waardevolle berekeningen
van den stand der sterren en van de algemeene hemelconstellatie.
Dit werd de wetenschap van lien tijd, waardoor men den samenhang des levens zocht. Het was een geloof aan de voorbestemming,

Fig. 88. Het leger van Assurbanipal. Albastrelief uit Ninive.

een godsdienst der berusting, die den menschen leerde, zich voor
de schikkingen van het leven to buigen; want hetgeen de teekenen
der sterren verkondigden, werd als den wil der goden beschouwd.
Verder kwamen de Babyloniers niet. Een werkelijke wetenschap, die aan de natuur vragen stelt, welke de natuur zelve beantwoorden moet, werd eerst door de Grieken geschapen, evenals een
wezenlijk religieus godsgeloof, dat de ziel kan vervullen en dat
voor alle tijden geldt, eerst door de profeten van Israel geopenbaard werd.
ASSYRIE. HET LAND EN ZIJN OUDSTE GESCHIEDENIS.
Onder de heerschappij der Kassieten werd Babylonia herhaaldelijk in oorlogen gewikkeld met een buurstaat, die reeds in een
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vroegeren tijd een voorname rol in de Babylonische geschiedenis
gespeeld had. Dit was het land, dat zich zelf, zijn hoofdstad en zijn
oppergod Assur noemde en dat wij als Assyrie kennen. Dit rijk lag
ten noorden van Babylonia, langs den bovenloop van den Tigris.
Deze noordelijke ligging verzekerde Assyrie verschillende voordeelen boven Babylonia. In Assyrie vond men bergstreken, die het
land van steenen en mineralen voorzagen. Er heerschte een gezonder klimaat en de bevolking was meer gehard. In de enge
dalen vond men evenwel dezelfde bodemgesteldheid als in Babylonia: zeer vruchtbare gebieden, die zich goed voor landbouw
en veeteelt leenden, doch die door rijkelijke regens niet zoo zeer
afhankelijk van de bevloeiing der rivieren waren als die in Babylonia.
Naar het bezit van dit land streefden reeds in vroege tijden de
zuidelijker wonende volkeren en reeds de Sumeriers schijnen hier
vasten voet te hebben gehad. Dit blijkt daaruit, dat bij opgravingen gedenkteekenen van Sumerische kunst en met Sumerische
opschriften in de diepste aardlagen gevonden zijn. Ook het Semietische Babylonia heeft in oude tijden over het land geheerscht, en
men is geneigd het oudste Assyrie, van omstreeks 2000 tot 1600
voor Christus, als een Babylonische kolonie of vazalstaat te beschouwen. Reeds Hammurapi (omstreeks 2300) noemt in zijne
geschriften Assur onder zijne leengebieden en zijne wetten waren

er bekend en schijnen ook in dit gebied rechtskracht te hebben
bezeten. De Assyrische cultuur en religie zijn sinds de oudste tijden uit de Babylonische cultuur en religie voortgevloeid en daardoor is het moeilijk, deze beide van elkander te scheiden.
HET VOLK EN ZIJN CULTUUR.
De Assyriers waren evenals de Babyloniers een Semietisch yolk,
doch met andere rasmenging dan deze. Toen de Assyriers, omstreeks het jaar 1600, een zelfstandig koninkrijk stichtten en hun
eigen leven konden leven, bleek, dat zij eigenschappen bezaten,
die hen niet alleen van de oudere buurvolken onderscheidden,
maar ook in vele opzichten boven de Babyloniers verhieven.
Bovenal waren zij een dapper krijgsvolk met scherpen politieken
blik en historischen zin, zooals blijkt uit hun inscripties. Deze
zijn in Babylonisch schrift geschreven, in een taal, die zich van de
Babylonische niet meer onderscheidt dan de Skandinavische talen
onderling. Terwijl echter de Babylonische teksten hoofdzakelijk
godsdienstig of dichterlijk van inhoud zijn, of ook wel handels-
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documenten, b. v. rekeningen en contracten, verhalen de Assyrische inscripties voornamelijk van de daden der koningen en de
geschiedenis des rijks, van oorlogen en veroveringen en geven zij
den loop der gebeurtenissen met nauwkeurige j aartallen en zorgvuldige beschrijvingen weder. Er bestaat een Assyrische tafel uit
het j aar 140, de z. g. Synchronistische, die ons, door de schildering van de geschiedenis eener grensprovincie, een duidelijken
blik geeft op den inwendigen toestand van de beide buurstaten gedurende een langdurig tij dsverloop. Van het j aar 900 voor Christus of is ons de chronologische kennis van lien tijd gewaarborgd,

Fig. 89. Het leven in een Assyrisch kamp. (Berlijn).

daar overzichtstabellen van de verschillende ambtsperioden der
rijksbestuurders gevonden zijn. De koninklijke inscripties zijn in
pompeuze bewoordingen gesteld en verheerlijken in de sterkste
uitdrukkingen de heldendaden van de groote heeren. Zij kunnen
ons hierdoor gemakkelijk en verkeerd beeld van de verhoudingen
geven, vooral tij dens de verbrokkelingsperiode van het rijk, daar
men uit haar nimmer den indruk krijgt, dat het werkelijk in verval was. Deze inscripties verkondigen de kracht en de grimmigheid der Assyriers. Zij verhalen van bloedige overwinningen en
barbaarsche straffen, die de overwonnen volken en de oproerige
provincies getroffen hebben — maar ook van grootsche plannen
en voornemens, stichting van steden en tempels; en tenslotte
zingen zij den lof van goden en koningen. Het voornaamste be-
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wijs voor den historischen zin der Assyriers is wel de bovengenoemde bibliotheek van Assurbanipal, die niet slechts letterkunde
en documenten uit des konings eigen tijd bevat, maar bovendien
zorgvuldig uitgevoerde afschriften van de Sumerische, Babylonische en Assyrische teksten, die als van groote waarde beschouwd werden en die konden dienen om vroegere tij den te belichten.
Dezelfde zin voor het grootsche en prachtige kenmerkte de
Assyrische kunst. Ofschoon zij voortkwam uit de Babylonische,
welker oorspronkelijke vormen er steeds in te herkennen zijn,
kan men ze gemakkelijk van deze onderscheiden en wel door
hare neiging tot styleering, haar decoratief karakter en het streven
naar het kolossale. Een zeer bijzondere stimulans voor een zelfstandige ontwikkeling had de kunst van het noordelijke rijk door
het veel betere materiaal, dat binnen zijn grenzen gevonden
werd, n. 1. de ' verschillende soorten van berggesteente. Voor
bouwwerken gebruikte men groote massa's albastblokken, op welker gepolijste vlakken historische en mythologische scenes werden gebeeldhouwd. Met deze albastplaten bekleedde men de uit
ongebrande, in de zon gedroogde, tichelsteenen opgetrokken
muren in de paleizen der koningen en de tempels der goden. Bij
de deuropeningen werden dikwijls kolossale, half vrijstaande
symbolische figuren opgesteld; de deuren waren van hout, maar
dikwijls met metalen platen bekleed, die rijk met historische
voorstellingen waren versierd. Er zijn relief-figuren op albasttafelen uit den tijd omstreeks 870 gevonden. Oorspronkelijk wordt
de verklarende tekst over de figuren heengeschreven, maar deze
methode raakte spoedig in onbruik. Men vindt oorlogstafereelen,
zooals b. v. Sanherib's verovering van de Joodsche stad Lakis, en
jachttafereelen. De menschelijke figuren hebben in het algemeen
door de styleering veel te lijden. Zij zijn conventioneel geaffecteerd; de majesteit der koningen wordt door een geweldigen
baard, door zwellende spieren en een stijf-trotsche houding uitgedrukt. Tegen het einde dezer periode komt een werkelijke verfijning niet alleen in de uitvoering, doch ook in de voorstelling
van weelderige scenes tot uiting.
DE GESCHIEDENIS VAN HET RIJK.
Bij, zijn optreden in de geschiedenis vertoont zich Assyria vooral als veroveraar, en ontwikkelt het zich tot een wereldrijk,
niet zooals Babylonia, uit kracht van zijn cultuur alleen. Men
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vergete echter niet, dat het Hethietenrijk reeds eeuwen lang, toen
Assur nog slechts een vazalstaat was van Assyrische kooplieden,
Assyrisch recht en Assyrische instellingen heeft overgenomen.

De macht van het rijk kan men het beste beoordeelen, als men
let op zijn verhouding tot Babylonia. Uit den toestand van onderwerping en afhankelijkheid verheffen zich de Assyriers omstreeks
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het jaar 1600 tot een onafhankelijken staat en van ongeveer 1100
af, zooals gewoonlijk wordt aangenomen, hebben zij het overwicht over den buurstaat verkregen. Toen veroverde n. I. Tiglatpilesar I Babylonia en voerde groote rijkdommen merle naar
de stad Assur, die in lien tijd zijn hoofdstad was. Op vier
leemprisma's met gelijkluidenden tekst heeft hij aan de nakomelingschap zijn daden verkondigd: hij overwon ook zijn buren
in het noorden en naar het zuidwesten drong hij tot de Syrische grenzen door. Hij bouwde tempels en paleizen, legde groote
kanalen aan en zorgde voor de handhaving van orde en recht
in zijn rijk. Doch van deze machtspositie daalde Assur weder af,
tot Assur-Nasirpal (884 860) het tot nog grooteren bloei bracht
en het rijk tot een wereldmacht verhief. Hij koos de stad Kalach
tot hoofdstad en op de tempelwanden, die daar nog overgebleven
zijn, liet hij teksten graveeren, die verhalen, hoe hij met ijzeren
hand de volkeren tot aan de kust der Middellandsche Zee onderwierp. Zijn zoon Salmanassar II (gestorven 825) maakte Babylonie weder tot zijn vazalstaat. Zijn macht strekte zich uit tot in het
Heilige Land en zoowel Achhab als Jehu van Samaria waren hem
schatplichtig. Een zijner opvolgers, Ramannirari (812-782), die
.o. a. Damascus veroverde, is nog beroemder geworden, en wel door
zijn gemalin Semiramis (Samu rama), van wier pracht en macht
de sage veel te verhalen weet. Haar "hangende tuinen," werden
een van de zeven wereldwonderen genoemd.
Deze koningen, die hier vermeld zijn, waren in het bijzonder
krijgsvorsten, die hun macht door omverwerping van iederen
tegenstand uitbreidden, maar met Tiglatpilesar III, die zich
uit nederigen stand tot heerscher had opgewerkt (745-727) en
die ongetwijfeld Assyrie's grootste vorst geweest is, kreeg het
landsbestuur een ander karakter. Hij was een politiek genie
en wilde uit het rijk, dat tot dusverre slechts uit los te zamen
gevoegde schatplichtige staatjes bestaan had en hierdoor voortdurend aan oproer en verbrokkeling blootstond, een eenheidsstaat
scheppen. Hij maakte deze leenstaten tot werkelijke deelen van
het rijk, die order bewaking van Assyrische garnizoenen stonden,
zelfs wanneer ze door inlandsche vorsten werden geregeerd. De
trouw van deze vorsten verzekerde hij zich deels door gijzelaars
deels door echtverbintenissen met het koningshuis. In het bijzonder echter maakte hij gebruik van een deportatiestelsel om
de zelfstandigheid der landsdeelen te verzwakken en de heterogene
bevolkingselementen van zijn uitgestrekt rijk te doen samensmelten. Aan de voortdurende oproerigheid in Babylonia maakte hij
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een eind door de opheffing van de autonomie des lands, waarover
hij zich zelven tot koning verhief. Ook Israel en Juda, ja, zelfs het
trotsche Damascus, moesten zich voor hem buigen.
Van zijn naaste opvolgers zijn Sargon II (722-705) en Sanherib (704-681) beiden uit de geschiedenis der Joden bekentl. De
eerste veroverde Samaria, de laatste voerde oorlog tegen koning
Hiskij a van Jerusalem. Beiden waren machtige heerschers en
krijgers. Sargon ondernam groote tochten tegen de Phoeniciers
en tegen de Egyptenaren, tegen Armenie, Medie en Arabie. In
zijn eigen land zette hij de organisatiepolitiek van Tiglatpilesar
voort. Hij liet groote bouwwerken oprichten, en hij legde aan den
Tigris den grond voor de stad Ninive, die spoedig de hoofdstad
van het land werd. Ook deze heerscher had zich door eigen kracht
op den troon verheven, natuurlijk met behulp van het leger. In het
jaar 705 viel hij door moordenaarshand. Zijn zoon Sanherib, die
hem opvolgde, zette zijn werk voort, maar met groote wreedheid. Het oproerige Babylon bestrafte hij door de heele stad
te verwoesten; de stad werd echter door zijn zoon Assarhaddon
weer opgebouwd. Hij heeft waarschijnlijk ook het rijk Juda
onderworpen, en hij wilde zich den weg naar Egypte banen,
maar een ziekte, die op de pest leek, en waarvan ook Herodotos en het Oude Testament (2 Koningen 19) spreken, vernietigde zijn leger. Assarhaddons zoon Assurbanipal (Sardanapalis)
was de laatste machtige koning van Assyrie. Hij onderwierp Phoenicie, en beheerschte het een tijd; ja, zelfs Egypte, en het oproerige
Babel werden ingenomen; de koning van Babylon stak zijn eigen
paleis in brand, om niet in de handen van de Assyriers te vallen.
Maar al die strijd, waarbij ook nog de oorlog tegen Elam kwam,
verteerde de krachten van het rijk, en veroorzaakte zijn spoedigen val. Voor het overige beteekent de lange regeering van Sardanapalis een bloeitijd vor het land. (667--626) Kunst en wetenschap werden beoefend, zooals uit de bibliotheek van den koning blijkt, maar de positie van het rijk werd zwakker, vooral
ook omdat de naburige landen hun zelfstandigheid begonnen te
ontwikkelen. Daarbij kwam, dat de Scythen, een nomadenvolk uit
de steppen van Klein-Azie, in het rijk vielen. Daarmee baanden
zij tevens den weg voor de naburige volken, die nu binnendrongen
en het rijke land verwoestten. Nauwkeurige berichten omtrent den
ondergang van Assyrie zijn niet aanwezig; men pleegt in het algemeen het jaar 606 hiervoor aan te nemen.
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HET NIEUW-BABYLONISCHE RIJK.
Toen Ninive viel verhief Babel zich weer. Een krachtige heerscher van Chaldeeuwsche afkomst. Nabopolassar, die het land
bevrijd had, verstond ook de kunst om het tot een rijk te maken,
dat in staat was tegenstand te bieden. Hij onderwierp de oude bezittingen van Assur in Syrie en Palestina en stichtte zoo het NieuwBabylonische rijk, welks grootste koning de ons uit den bijbel genoegzaam bekende Nebukadnezar is. (Nabu-kurri-usur) die on-.
geveer 40 jaar regeerde (604-561). Hij onderwierp de kleine Syrische staten, benevens het rijke Tyrus. Hij plunderde ook Jerusalem en voerde de Joden mee. (586). In zijn rijk heerschte groote
pracht en er ontstonden schoone bouw- en vestingwerken, die als
onneembaar werden beschouwd. En toch zou 23 jaar later zijn stad
in de handen van zijn vij anden vallen, terwijl zijn rijk zou ondergaan. Een nieuwe macht was in de nabijheid opgekomen:
die der Perzen. Daar bovendien de laatste zwakke Babylonische
koning Nabunaid, die zijn regeering in de handen van zijn
veldheer Belzasar had neergelegd, zich den toorn van de
priesters op den hals had gehaald, omdat hij religieuze veranderingen Wilde invoeren, besloten deze priesters om zich liever
aan een vreemde macht te onderwerpen, en zij verschaften den
Perzischen koning toegang tot de onneembare stad (538). Met
deze verovering hield Babylon op een zelfstandig rijk te zijn,
maar de stad Babylon zou nog vele eeuwen onder Perzische en
Grieksche en daarna nog eens Perzische heerschappij blijven bestaan ; later kwam zij onder de Arabieren en Turken, maar zij
verviel meer en meer, zoodat tenslotte slechts bouwvallen overbleven.

DE PERZEN.
Met het yolk, dat na den val van Ninive naar voren komt, verschijnt tevens een nieuw ras op het wereldtooneel. De Perzen behooren tot den Iranischen volksstam, een twijg van onze eigen
volkerengroep, die het Indo-Europeesche genoemd wordt en over
Europa en Indie verspreid is. Soms wordt die groep ook wel de Indo-Germaansche genoemd, of om een ouden naam te gebruiken, de
Arische. Deze naam wordt in den engeren zin gebruikt voor die
twijg, die in voorhistorischen tijd het zuid-oostelijk deel van Euro-
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pa en den vlaktegordel zuidelijk van de Kaspische zee tot aan het
hoogland van Iran bevolkte, en vandaar in oostelijke richting tot in
Indie doordrong. Deze volksstam heeft zich later in tweeen gesplitst, in den Iraanschen en in den Indischen tak. Tot den eersten
behooren de Perzen, maar zij zijn niet het eerste yolk van die
twijg, dat in de wereldgeschiedenis naar voren komt. Reeds voor
zij op het Iraansche hoogland verschijnen, kende men in Europa
een Scythisch yolk, een steppenvolk uit het zuiden van Rusland,
dat ongeveer op dezelfde wijze leefde als tegenwoordig de Kozakken : op de ruggen hunner paarden, op ossenwagens, altij d met hun
kudden aan het zwerven, altijd bereid om to plunderen, maar
ongrijpbaar in hun eigen steppen. Zuidelijk van de Kaspische zee
woonde een verwant yolk, de Meden, maar dit had het nomaden
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leven al opgegeven, en een cultuur voortgebracht, waarvoor de
nabuurschap van de Babyloniers niet zonder beteekenis is geweest.
Van hun hoofdstad Ekbatana weten wij, dat zij door zeven ringmuren is omgeven geweest, die met metalen daken in de kleur van
de planeten bedekt waren; een symbool dus van het heelal. De
Meden waren in zachte gewaden met veel plooien gekleed; zij droegen een soort broeken, die later door de Perzen zijn overgenomen,
en waaraan men nog laat in den Romeinschen keizerstijd de Perzische mannen kan herkennen. Toen de Perzen de macht in handen kregen, had er al eeuwen een Medisch rijk bestaan, en deze
staat is zeker als de oud-Babylonische een priesterstaat geweest. In ieder geval speelden de Magiers, zooals de priesters hier
genoemd werden, een belangrijke rol in het politieke leven; daarvan getuigt het oproer der priesters na den dood van koning
Cambyses.
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DE GODSDIENST.
In Bactrie of in Perzie, men weet niet precies in welk land, ontstond de godsdienst, die men altijd als een van de edelste scheppin-
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gen van den menschelijken geest heeft beschouwd, het Mazda-geloof, zooals het naar den naam der godheid genoemd wordt, of
zooals men het naar den naam van den stichter en profeet kan
aanduiden, de godsdienst van Zarathustra.
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Deze godsdienst, die nog niet geheel verdwenen is, maar ook
nog heden ten dage zijn aanhangers in Perzie en Indie heeft,
bestaat in het geloof aan een god, Ahura-Mazda, of Ormuzd, die
in alle eeuwigheid door zijn engelen is omringd, en die altijd
in het lichtrijk leeft. Tegelijkertijd leeft zijn tweelingbroeder
Ahriman in het rijk der
duisternis, zonder dit
licht te kennen. Maar
toen hij dit licht eens
zag, ontwaakte zijn j aloezie en hij stormde in
een open strijd tegen
zijn broeder aan. Door
hem overwonnen,
werd Ahriman echter
niet vernietigd, maar
de strijd tusschen hen
werd een wedkamp, wie
van hen de beste wereld
kon scheppen, en wie
van hen in zijn overtuiging gelijk had, aangaande de beste wereld.
Ormuzd koos het leven,
Ahriman den dood, Ormuzd den hemel, Ahriman de hel, Ormuzd het
goede, Ahriman het
slechte. Nu schiep Ormuzd de wereld goed
Fig. 93. Vuurtempel te Isfahan
en rein, vol leven, gezondheid, en kracht, en zoo leefden de menschen dan ook, tot
Ahriman de wereld overviel, en met alle onreinheid bezoedelde,
met ziekte, dood, met giftige planten en dieren, met misoogst,
ongeluk, boosheid en zonde.
Van dit oogenblik of was het leven een strijd tusschen het rijk
van de reinheid en dat van de onreinheid, tusschen god en den duivel, en het is de plicht van den mensch om aan dezen strijd deel te
nemen. Dat doet de menschheid door zijn overtuiging, dat Ormuzd er gelijk aan had het goede te kiezen, en het booze te verafschuwen, door zijn godsvereering, door de aanbidding van het
heilige vuur, dat op het altaar van den vuurtempel aangesto-
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ken, de onreinheid van den duivel moet vernietigen, en de wereld
frisch en rein moet houden; dat doet de menscheid door den weerstand van de natuur to overwinnen, namelijk de onvruchtbaarheid van de aarde, de wilde en schadelijke planten en dieren
en alle soorten van onreinheid en boosheid, van onkuischheid,
van leugen en bedrog. De menschheid moet zich dus aan een leven van nuttige werkzaamheid wij den, en van strenge zedelijkheid tevens, met practische en geestelijke middelen moet het rijk
van den duivel worden bestreden, moet de overwinning van het
godsrijk worden voorbereid.

Fig. 94. De Toren der Stilte.

De beslissende strijd zal eerst aan het eind der tij den worden volstreden; de wereldduur wordt op 12000 jaar berekend.
Dan zullen alle dooden uit hun graven herrijzen, de Bergen zullen
smelten, en in den gloeienden stroom, die zich dan over de aarde
zal verspreiden, zullen zij die opgestaan zijn als in een louterend
vuur wandelen, zoodat aan hen evenals aan al het andere de onreinheid zal verbranden, en zij rein en wedergeboren op de nieuwe aarde, of beter gezegd op de oude aarde, die , men van de
macht van Ahriman bevrijd heeft, zullen verschijnen.
In dezen volledig ontwikkelden vorm ligt de godsdienst van
Zarathustra in het heilige boek Avesta voor ons. Brokstukken,

Fig. 95. Het paleis te Persepolis.

(Reconstructie).
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genoegzaam om deze leer te kennen worden nog door de bestaande gemeenten bewaard, wier priesters het schrift kennen,
en die den wezenlijken inhoud van die boeken nog verstaan.
Maar de eigenlijke interpretatie is door Europeesche geleerden
ondernomen. In een weinig systematischen vorm is deze leer in
ieder geval op 1000 of 1200 jaar voor Chr. terug te voeren, en zijn
eerste trekken herinneren nog aan het nomadenleven, dat de
Iraniers destijds voerden. Men weet, dat de os en de hond heilige dieren bij de
Perzen waren, en
dat het als een
teeken "an de
hoogste vroomheid gold zijn
vee goed te hoeden, en later toen
men aan de akkerbouw toe was,
gold het voor
vroomheid goed
op zijn akkers te
passen. Door deze trekken, zoomede ook door
rechtvaardigwaarheid
heid,
en goedheid
werkte deze godsdienst zeer gunstig op het volk,
zoodat het geen
wonder mag heeFig. 96. Het graf van koning Darius.
ten, dat het steeds
meer en meer in macht en beteekenis toenam. "De Perzen leeren
hun zonen drie Bingen" zegt de Grieksche geschiedschrijver Herodotos, "rijden, boogschieten en de waarheid spreken." Op uiterlijke
bekwaamheid en op innerlijke reinheid werd nauwkeurig gelet.
Voor alles hielden zij het geloof aan het recht van leven hoog.
"Tot nut van het leven" zou alles dienen, hun landbouw, hun oorlogvoeren, hun godsdienst en hun moraal.
In dezelfde mate verafschuwden de Perzen alles, wat met den
dood samenhing, zoo b. v. de ziekten, die den dood ten gevolge
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hebben. Al het doode was onrein, Ahrimansch (met den duivel
samenhangend). Onrein was alles in het huffs van den doode, en
vooral het lijk zelf. Dit mocht maar alleen door bepaalde lijkwachters worden aangeraakt, die het naar een toren, den Toren
der Stilte droegen, waar het bleef liggen, tot het door honden en
gieren verslonden was. Men waagde het niet om het lijk in de
aarde te begraven, daar het deze onrein zou makers; nog minder
dorst men het lijk met het heilig vuur in aanraking te brengen.
Deze soort van torens vindt men ook nog heden in de nabijheid
van Bombay, waar nog een groote gemeente van Perzen woont.
DE STICHTING VAN HET PERZISCHE RIJK.
De wereldpositie van het Perzische rijk werd door Cyrus gegrondvest (558-529). De sage heeft ook om zijn hoofd tal van
legenden gesponnen, evenals dit met Romulus en Remus en met
den grooten leider van het Joodsche yolk, Moses, het geval is
geweest. Het kind werd te vondeling gelegd, maar verscheen ten
slotte aan het koninklijke hof. De waarheid is, dat Cyrus erfgenaam der kroon van Perzie was, dat toen al het naburige rijk van
Susiana had overwonnen, en dat hij zeer vroeg Medie veroverde.
Door de overneming van de Medische cultuur werden de Perzen,
die tot dusver bergnomaden waren, een cultuurvolk en nu begint
de vestiging van een werkelijken staat, met de oude Elamietische
stad Susa als middelpunt. Tegenover Medie voerde Cyrus een
politiek, die ook door zijn opvolgers werd voortgezet. Hij liet
namelijk den overwonnen staat zijn vroeger leven leiden, met
een zekere onafhankelijkheid, maar voortdurend door Perzische garnizoenen bewaakt, welke garnizoenen door een Perzischen stadhouder werden gecommandeerd. Toen Cyrus de
hoofdstad van Medie, Ekbatana veroverd had, toonde hij een groote
mildheid tegenover den Medischen koning Astyages en liet het
rijk als zelfstandige provincie bestaan. De Perzen namen Medische kleeren en manieren aan, en daarmede ook de Babylonische
cultuur, die al van ouds in het Medische rijk was doorgedrongen,
en dit land een vereenvoudigd keilschrift had geschonken. Cyrus
schijnt zijn humane politiek tegenover zijn vij and van Assyrie
te hebben geleerd. Tiglatpilesar had al op dezelfde wijze gehandeld. Daarentegen was Cyrus een buitengewoon krijgsman. Eerst
wendde hij zich tegen Klein-Azie; hij drong, blijkbaar zonder
veel tegenstand te ontmoeten, tot de grenzen van Lydie door. Dit
rijk had zich tot een groote machtspositie weten op te werken, en
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zijn rijke koning was alom bekend. Zeer bekend is ook, hoe hij
den wijzen Solon al zijn schatten toonde, en deze toen sprak "Niemand is voor zijn dood gelukkig te prijzen". Croesus moest ondervinden, hoe wisselend het lot is. Hij werd door den Perzischen
koning overwonnen, en toen zijn hoofdstad was ingenomen, wilde hij op echt
Oostersche wijze zijn dood in de viammen zoeken. Cyrus liet dit niet toe, en
behandelde zijn vij and met groote mildheid.
Croesus had niet alleen gestreden; hij
had met Babylon en Egypte een bondgenootschap aangegaan. Hun Joel was om
de aanstormende Perzen of te weren.
Maar ook die andere bondgenooten zouden de zwaarte van de Perzische wraak
ondervinden. Allereerst Babylon. Dit land
was door zijn vervallen toestand een lichte buit voor de Perzen. Zij maakten zich
meester van al de gebieden van het NieuwBabylonische rijk. Hiertoe behoorde ook
het rijk der Joden, dat Cyrus aan zijn oorspronkelijke eigenaars teruggaf. Zoo hief
hij de "Babylonische ballingschap" op. Hij
bevorderde op verschillende wijze den
terugkeer der Joden, en gaf hun kostbare
tempelsieraden terug, die vroeger bij de
inname van Jerusalem waren buitgemaakt. Deze mildheid heeft Cyrus een
lofrede in den bijbel verschaft, waar hij
dan ook de gezalfde des Heeren wordt
genoemd (Jesaia hoofdstuk 45).
Cyrus bereikte Egypte niet. Hij viel in

een -veldtocht tegen de Massageten, een
yolk, dat aan de noordelijke grenzen woonde, en dat hij in verschillende veldtochten
had pogen te overwonnen. De veroveringstocht werd verder voortgezet door zijn zoon Cambyses. Hij versloeg het Egyptische leger, in het j aar 525 in den slag bij Pelusium
aan de Egyptische grens en trachtte zelfs zijn heerschappij over
Ethiopie, ten zuiden van Egypte, uit te breiden. Cambyses zette de
politiek van zijn vader voort, en trad geheel als een Egyptische PhaFig. 9 7. Perzische lij fwacht.
Muurschilde ring
in Majolica.
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rao op. Hij had zijn positie in het oude cultuurrijk nog kunnen versterken, als hij niet door een paleisrevolutie was teruggeroepen.
Daar hadden de Magiers, de machtige priesters, van zijn afwezigheid gebruik gemaakt, om de macht aan een man te verleenen, die
zich voor een broeder van den koning uitgaf. (De valsche Smerdes).
Op weg naar huis stierf Cambyses
echter, en de jonge Darius, de zoon van
Hystaspes, kwam in het bezit van de regeering. Darius, die uit het koninklijk
huis stamde en in werkelijkheid erfgenaam van den troon was, ging met zes
andere Perzen een verbond aan, om aan
de priesterheerschappij een einde te maken. Zij doodden den valschen heerscher, en richtten een bloedbad onder
de priesters aan. Hierop besteeg Darius
den troon, maar hij moest dezen in tal
van veldslagen verdedigen tegen opstanden, die overal opstaken. Daar hij
een bekwaam veldheer was gelukte
hem dit ook, en hij heroverde verschillende deelen van het rijk. Zoo kon
hij zich omstreeks 520 als heerscher
van het rijk beschouwen, dat den koningen Cyrus en Cambyses had toebehoord.
BLOEITIJD EN VAL VAN HET RIJK.
Fig. 98. Darius tegenover
Darius was niet in de eerste plaats
den god Ormuzd . (Persekrijgsman, zooals Cyrus dit was gepolis).
weest ; men kan hem wel een der grootste staatslieden noemen, die ooit geteeld hebben. Hij heeft een
werk doorgevoerd, dat moeilijker is dan alle veroveringen, hij
heeft namelijk de organisatie tot stand gebracht, zoodat het rijk
zooveel vastheid verkreeg, dat het tweehonderd jaar kon blijven
bestaan, tot het ten slotte door Alexander den Groote veroverd
werd. Darius regeerde met behulp van satrapen, d. w. z. stadhouders, die onmiddellijk onder de centrale leiding stonden. De koning kon zich steeds van de werkzaamheid van deze satrapen op
de hoogte stellen, en wel met behulp van rijksopzieners, "de oogen
van den koning en zijn ooren". Deze waren alom tegenwoordig
en ambtelijke berichten stroomden naar het centrale punt, van-
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waar de provinciale ambtenaren dan weer hun bevelen kregen.
Deze brieven werden door een hoog ontwikkeld postwezen getransporteerd, dat door Darius gesticht was, en dat wat de snelheid aangaat eerst door het moderne postwezen overtroffen is.
Deze rijdende post moest hiervoor van breede wegen gebruik maken, die het rijk in alle richtingen doorkruisten. Zij vlogen als
kraanvogels, bericht Herodotos, van het eene station naar het
andere, waar ruiters met gezadelde paarden klaar stonden om
de brieven verder door te brengen. Maar ook de handel en het particuliere verkeer gebruikten deze wegen, en goede herbergen
ontvingen de reizigers na volbrachte dagtaak. De koning liet den
handel op zee aan de kustbewoners over, de Phoeniciers en de

Fig. 99. De ruinen van het paleis van Xerxes te Persepolis.

Grieken, maar voor dezen handel was door wegenbouw zorg
gedragen.
Het belastingwezen lag in de handen der satrapen. Herodotos
meldt, dat de gezamenlijke belasting tot een bedrag van 48.000000
gulden was opgeklommen, naar draagkracht over de verschillende provincies verdeeld. Eenige provincies betaalden belasting in
natura. Zoo b. v. Arabie met reukwerken, Egypte met koren, Armenie met paarden enz. Door een toeval weet men, dat Darius
de belastingen over het heele rijk verlaagd heeft, ofschoon de satrapen hem verzekerden, dat deze niet te hoog waren. De Perzische
koningen wisten ook nauwelijks, wat zij met al hun geld moesten
beginnen, dat zich in hun schatkamers ophoopte. Ook het
muntwezen werd geregeld, er werd een eenheid in aangebracht,
die voor het rijk van de grootste beteekenis was. In alle landen
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gold de "Dariek" de rijksmunt, die den naam en de beeltenis van
Darius voerde, en die in waarde ongeveer met tien gulden overeenkomt.
Ook de militaire zaken werden geregeld. De Perzen hadden
geen bijzondere belangstelling in strijdwagens; bij hen was vooral
de ruiter voortreff elijk. De Perzische
paarden waren de beste in de heele wereld;
de ruiters staken van
top tot teen, in staal en
ijzer. De officieren
droegen vergulde
pantsers, en hadden
purperen mantels over
hun harnassen. Ook de
paarden waren gepantserd, en hun tuig
was eveneens verguld.
De lichte ruiterij was
van leeren lasso's voorzien, waarmede de vijand werd gevangen
genomen, die men dan
met een dolk flood
stak. De infanterie had
eveneens pantsers en
geschubde harnassen,
die men onder den wapenrok aantrok, en
droeg een broek. De
voetsoldaten hadden
Fig. 1 00. De ruinen van Persepolis.
groote uit wilgen gevlochten schilden, waarmede zij de pijlen der tegenstanders opvingen. Zij waren met bogen, maar ook met lansen bewapend,
en hadden eveneens kromme zwaarden. Onder de veldheeren
waren buitengewoon bekwame krijgslieden; de overwinningen waren niet zooals in vroeger tijd uitsluitend het gevolg van persoonlijke dapperheid, maar ook van de tactiek. De officieren kregen
dan ook hun vorming in academies die voor den adel waren
bestemd.
De Perzen, die den Griekschen oorlog nooit op een gedenkteeken
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hebben afgebeeld, of hem door mondelinge traditie hebben overgeleverd, hebben zeker al die veldtochten als min of meer mislukte
grensexpedities beschouwd. Van het glanstijdperk getuigen de
prachtige gedenkteekenen, die men nog altijd in de hoofdsteden
Persepolis en Susa kan waarnemen. Zij zetten de Assyrische kunst
in een schooneren vorm voort en men kan hier ook Grieksche
invloeden bespeuren. De zin van de Oosterlingen voor het grootsche gaat hier gepaard met een streven naar edele harmonie. De
Perzische stijl is lichter en eleganter dan de Egyptische, en ook
dan de Assyrisch-Babylonische, en het voortreffelijke materia al
heeft de schoone kleuren doen bewaren, waarmee de Perzen
zich omgaven. Maar in de heerlijke zalen verliep het leven van
deze mannen in overmoed en weelde, en het machtige koningsgeslacht ging aan tweedracht en kuiperijen te gronde. Een
troonstrijd tusschen den jongeren Cyrus en zijn broeder Artaxerxes II, waarin de koningin-moeder en de hofkliek
betrokken was, eindigde met den slag van Kunaxa (404), terwijl
een leger van 10.000 man Grieksche soldaten in dien slag meevocht. Dit was het voorspel voor de overwinning, die Helleensche
krijgskunst en cultuur 70 jaar later op Perzischen bodem zouden
behalen. Maar eerst moest de Perzische macht nog dieper zinken.
Na een periode van troonstrijd en koningsmoorden, herstelde
de krachtige Artaxerxes Ochos (368-337) weer de vroegere macht
en rust van het rijk. Hij veroverde het verloren Egypte weer,
en dwong de satrapen met de grootste strengheid weer tot gehoorzaamheid. Dit was een duidelijk bewijs, hoe zeer de eenheid van het rijk van de persoonlijke eigenschappen van
den heerscher afhing. Darius Kodomannus (335-330) bezat deze
buitengewone eigenschappen niet, ofschoon hij wel een bekwaam
en dapper man was. Zijn naam werd in de geschiedenis vereeuwigd, omdat hij door Alexander overwonnen werd. De grootste
van alle Grieksche overwinnaars veroverde het Perzische rijk
niet alleen daardoor, dat hij in de slagen zegevierde, in welke
zijn soldaten door hun krijgskunst en dapperheid de Oostersche
troepen aan het wijken brachlen, maar ook omdat hij een even
goed diplomaat en tacticus als veldheer was. Hij begreep, dat zijn
tegenstander een in ontbinding verkeerend rijk was, en hij verstond de kunst om het eene deel van het rijk na het andere van
het geheel of te trekken, tot hij ten slotte het heele rijk in zijn
hand vereenigde.
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DE GRIEKEN.
Griekenland is maar een klein land. En toch is het misschien
het land, dat den historicus de grootste moeilijkheden biedt, wanneer hij de taak heeft, om zich niet bij al te veel details op te
houden, die vermoeiend zouden kunnen werken.
Geen land bestaat in die mate uit eilanden en uit schiereilanden.
Diepe bochten doorsnij den het en machtige bergketens doortrekken het in verschillende richtingen. Geen land biedt een zoo
wisselend landschapsbeeld binnen een zoo klein gebied.

Fig. 1. Het schoone dal tusschen den Olympus en Ossa.

En in geen land spreekt het verleden zoo machtig tot ons als in
Griekenland. Iedere berg en ieder dal legt getuigenis of van de
verdwenen dagen, toen de Grieken hun cultuur grondvestten, die
wij als erfenis hebben gekregen. De erfenis van Hellas is ons dierbaar en heilig. Zij omvat herinneringen, die tot ons beste en
schoonste bezit behooren, herinneringen aan een yolk, dat ons de
edelste gedachten en de schoonste kunstwerken geschonken heeft.
HET LAND.
Griekenland bestaat uit een schiereiland, dat aan drie kanten
door de Middellandsche zee is omringd, alleen naar het noorden
heeft het een verbinding met het vasteland. Aan de oostzij de
11
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wordt de gebogen kust door de Aegaelsche zee begrensd, aan de
westzij de breekt de Jonische zee haar golven op ongastvrije
rotskusten, aan den zuidkant schittert de Middellandsche zee. De
noordelijke grens van het Griekenland van de Oudheid volgde
ongeveer een lijn, die men zich denken moet als getrokken tusschen het voorgebergte Glossa (het tegenwoordige Linguette) aan
de westkust en den berg Ossa aan de Aegaeische zee. Aan gene
zij de van die grens liggen Illyrie en Macedonia. Het was dus geen
groot gebied, zijn grootste lengte bedroeg ongeveer 420 K. M. Daar
de noordelijke grens tamelijk onbepaald en wisselend was, kan
de oppervlakte slechts bij benadering worden aangegeven, hij
moet ongeveer op 88.000 vierkante K. M. worden gesteld.
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Fig. 2. Dansende, meisjes en jongelingen. (Tomba del Triclinio, rechter wand).

Bij een vluchtigen blik op de kaart ziet men al, dat Griekenland
een bergland is, dat niet al to veel plaats heeft voor lachende dalen.
Het land wordt in verschillende richtingen door hooge bergketenen doorkruist. Zoo zetten zich de bergen van Illyrie in Epirus
van noordwest naar zuidoost voort, terwijl het Pindos-gebergte,
dat iets meer oostelijk ligt, bijna in gelijke richting van het noorden naar het zuiden gaat. De laagvlakte van Thessalia wordt in
het noorden door een geweldige bergmassa begrensd. Hier bevindt zich ook de hoogste top van het land: de Olympus.
(2985 M.). De richting gaat hier van het noordoosten naar het
zuidwesten. Zuidelijk van de laagvlakte verheffen zich de
Othrys-bergen, die bijna recht in oostwestelijke richting loopen,
terwij1 het Pelion-gebergte met de bekende Ossa de richting noordwest-zuidoost volgt. In Zuid-Griekenland loopen het Taygetosen het Parnongebergte eigenlijk van het noorden naar het zuiden.
Op de kaart kan men zien, dat het Grieksche schiereiland geen
natuurlijke grens aan de noordzijde heeft, het heeft daar geen
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beschermenden muur, zooals dit met de Alpen in Italie het geval
is. Integendeel; in het noordoosten zijn de bergen zoo, dat de
wandelaar, die naar het zuiden trekt, gemakkelijk in het land
kan komen. Hier in het noorden hebben de Grieken zich dan ook
zelf, evenals de Perzen, de Macedoniers en de Romeinen toegang
verschaft. De Pindus vormt daarentegen een muur, die Epirus
en Illyrie scherp van de aangrenzende streek scheidt. Zulk een
bescherming leverde in kwade tijden veel voordeel op, maar zij
was in vreedzame dagen een hinderpaal, en de Grieksche cultuur
drong slechts met moeite daar doorheen.

Fig. 3. Athene. Akropolis, Olympieion en Philopapposheuvel
uit het oosten gezien.

Er zijn in Griekenland heel wat rivieren, maar door de bergachtige gesteldheid van het land, zijn ze kort en snelvlietend en
niet in staat om tot kalme gelijkmatige stroomen aan te zwellen. Ze
hebben het al moeilijk om op haar kronkelige wegen de zee te
bereiken, zoodat zij niet in staat zijn om nog de lasten van de
menschen op zich te nemen. En bovendien is de waterhoeveelheid in verschillende rivieren en beken zoo gering, dat zij in den
zomer geheel uitdrogen. De grootste rivier van Griekenland is
de Acheloos (die tegenwoordig Aspropotamos genoemd wordt), zij
komt uit het westelijk deel van het Pindos-gebergte, en mondt
dan in de Jonische zee uit. In dezelfde streek van het gebergte
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ontspringt ook de Peneios, die na ontelbare bochten verschillende
zijrivieren opneemt, en dan in het beroemde Tempedal tusschen
den Olympus en de Ossa stroomt. In het zuidelijk deel van het land
stroomen vele kleine rivieren, maar slechts twee van deze moeten
hier genoemd worden: de Eurotas, die Sparta voorbijstroomt,
en aan wier oevers de jonge Spartanen het riet verzamelden, waarnit hun nachtleger bestond, en de Alpheios, die in de Jonische zee
uitmondt, nadat zij de jongelingen van Arcadie den weg naar
Olympia heeft getoond.

Fig. 4. Olympia. Het feestterrein uit het westen gezien, met het Alpheiosdal
en links de Kronosheuvel.

In Griekenland ontbreken groote binnenzeeen. De eenige,
die nog van beteekenis is, is de Kopals in Boolitie; deze was namelijk in de oudheid tamelijk groot, maar tegenwoordig is zij opgedroogd en in vruchtbare akkers veranderd.
Als men een kaart van Griekenland beschouwt, trekt de kust
waarschijnlijk allereerst de aandacht. Als men de kust van Akrokeraunion (kaap Glosso) volgt, en naar het zuiden trekt, ziet men
slechts onherbergzame rotsachtige kusten, die de schepen geen
bijzondere bescherming tegen de dreigende Jonische zee verleenen.
Er zijn maar weinige en dan nog slechte havens, en de afstand
tusschen de eilanden is to groot voor een klein en armzalig vaartuig. Men krijgt het voorgebergte van Aktion in het zicht, waar
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Octavianus Antonius en Cleopatra overwon. Kort daarna kan men
in de bocht van Ambriacia uitrusten vOOr de tocht naar den Corinthischen zeeboezem wordt voortgezet. Dat wordt een lange reis,
want deze zeeboezem snijdt zoo diep in het land, dat heel ZuidGriekenland een eiland zou zijn geworden, als de zee nog een
weinig meer kracht had aangewend. Maar de zee werd het spel
moede, en liet nog een smalle landengte bestaan, die men in een
uur kan overtrekken. En tegenwoordig is dit zelfs niet eens meer
noodig, want de menschen hebben de zee geholpen, en hier een
kanaal aangelegd.

Fig. 5. De Thermopylae-pas, waar Leonidas trachtte de Perzen tegen
to houden.

Maar wij keeren terug, en zetten weer koers naar de Jonische
zee. De tocht gaat langs de kusten van den Peloponnesus; aan de
Zuidkust zijn twee groote zeebochten, de Messenische en de Lakonische bocht. Spoedig zijn wij gezond en wel de gevreesde
voorgebergten Tainaron en Malea gepasseerd, en stevenen nu langs
de oostelijke kust. Hier krijgt het landschap een geheel ander
karakter. De kusten zien er vriendelijker en aanlokkender uit,
de lucht is klaarder en aangenamer. Daar zijn veel inhammen, en
lachende rivierdalen begroeten ons. Als men uit den inham van
Argolis vaart, en naar het oosten stevent, komt men in de heerlijke Saronische golf met al haar eilanden. Euboed en Salamis
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glijden aan ons voorbij. Weer wenden wij het roer en zeilen nu
naar het zuiden, tot wij het oostelijke voorgebergte van het schiereiland Attica zijn omgevaren. Lang en smal is de zeeengte, die
Euboed van het vasteland scheidt, maar zoodra wij de Aegeische
zee verlaten hebben, gaat het sneller verder, en wij landen bij het
schoone Tempedal.

Fig. 6. Het stadion in Delphi. Op den achtergrond de -start'', op den
voorgrond de eindpaal.

Wij gaan aan wal en nemen den wandelstaf ter hand. Als wij
nu door het Tempedal naar Thessalia gaan, zien wij aan onze
rechterhand den met sneeuw getooiden Olympus, waar volgens
de sage de geboortegrond der goden was; aan den linkerkant verheft zich de Ossa. Voor ons ligt een vruchtbare hoogvlakte, hier
weiden geiten en schapen, en jonge paarden dartelen in de weiden.
Maar het landschap neemt een ander karakter aan, en aan gene
zij de van den Pindus vindt men een ander slag menschen. Het is
eenvoudiger, ruwer, minder "Helleensch" maar nu zijn wij ook in
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Epirus, waar de Grieksche cultuur nooit volledig is kunnen door-.
dringen. Wij gaan verder naar het zuiden, laten Noord-Griekenland achter ons, en begeven ons naar Acarnanie. Van de bewoners
van deze streek, en van die van aangrenzend Aetolie moisten de
Grieken nooit met volledige zekerheid, of zij van zuiver Grieksche afkomst waren; voor de zekerheid behandelde men hen als
vreemden, als "Barbaren". Onze tocht voert ons door het bergachtige Locris en het kleine Doris, waar de Spartanen hun afstamming zochten. Nu ligt de Parnassus voor ons, en wij zijn dus in

Fig. 7. De vlakte van Marathon, waar de Perzen verslagen werden.

Phocis, dat deel van het land, waar het voornaamste orakel van het
land, dat van Delphi was. In BoeOtie moeten wij even rust nemen.
Het is een echt vruchtbaar land met tal van laagvlakten. Maar de
lucht is hier zwaar en het klimaat is er niet zoo aangenaam als
verder naar het zuiden. En het yolk is er dom; de Atheners spreken tenminste van de BoeOtische zwijnen. Maar wij gelooven dat
niet, de Boeilstiers zijn niet zoo dom, of zij hebben toch een tijd
lang een leidende positie in Griekenland ingenomen. En zij zijn ook
niet arm, want in hun land woont op den Helicon de godin van den
tang. Wij trekken verder. In de verte ziet men het eiland Euboed,
het langste van de Grieksche eilanden. Maar wij hebben nu genoeg
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van de zee, en trekken daarom liever naar Attica, het beroemdste
deel van het heele schiereiland. Het is Been vruchtbaar land, dat
wij betreden, het zijn niet de laagvlakten van Boeiitie. Maar het
is een streek, vol van herinneringen; hier liggen Salamis en Marathon, hier ligt voor alles ook Athene.
Wij verlaten Athene en Midden-Griekenland weer, en gaan
over de Corinthische landengte naar Corinthe, een van de levendigste handelscentra van de Oudheid. Argos lokt met zijn oude
burchten, maar wij moeten ook de eenige streek van den Peloponnesus bezoeken, die niet aan zee ligt. Dat is Arcadie, het land
van de herders, met zijn geweldige bergen. Door Achaia komen
wij naar Elis, dat door zijn kleine zoete druiven, de krenten beroemd is. Hier ligt Olympia, de plaats van de wedstrijden, waar
heel Griekenland een keer in de vier jaar samenkwam. Gedurende de maand, waarin de feestspelen werden gehouden, dacht
iedere Griek, man en vrouw, oud en jong aan de stall in het
Alpheiosdal. Nu trekken wij door Messenie, we drinken daar den
voortreffelijken wijn, en wij verwonderen ons er over, als wij zien,
dat hier de dadelpalm groeit. Maar het is hier warm. Wij gaan
weer naar Laconie, dat het doel van ooze reis is. Wij zijn
in Sparta het trotsche, machtige Sparta, dat met Athene om de
hoogste macht streed.
Griekenland was te klein voor de Grieken. Waarheen zij hun
blik ook richtten, overal zagen zij de zee. En die zee was vol
van eilanden, die zoo dicht bij elkaar lagen, dat men er altijd
wel een van zien kon. De eilanden waren goede steunpunten
voor koene zeevaarders. De fnoordelijke Sporaden voerden naar
den Hellespont, en de Cycladen en de zuidelijke Sporaden vergemakkelijkten den weg naar de kusten van Klein-Azie, waar de
groote eilanden Lesbos, Chios, Samos en Rhodos lagen. In het
zuiden ligt Kreta, op Brie na het grootste eiland van de Middellandsche zee.
Het beeld, dat het tegenwoordige Griekenland te aanschouwen
geeft, lijkt absoluut niet op dat van het Griekenland van de
Oudheid. Het is lang niet zoo mooi. Men heeft de mooie wouden
gekapt, en dat is niet ongestraft geschied, want er valt nu weinig regen, en goede vruchtbare akkers zijn in droge velden veranderd.
Men heeft den bevloeiingsarbeid opgegeven, en de akkers werden
moerassen en onvruchtbare gebieden. De aarde is opgedroogd, de
havens zijn verzand, de golfbrekers verwaarloosd, en de wegen
niet onderhouden.
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HET VOLK.
De Grieken waren niet van of de oudste tijden op het schiereiland gevestigd. Zij waren immigranten, en zijn waarschijnlijk uit
de Donaulanden binnengetrokken. In den tijd, dat dat geschied
is, waren zij in ieder geval gedeeltelijk een nomadenvolk, dat
schapen en geiten van de eene plaats naar de andere dreef, en
slechts zoolang op een plaats bleef, als de beesten hun voer vonden.
Dit herdersvolk behoorde tot den westelijken stam van de IndoEuropeesche volkerengroep, en zijn omzwervingen vormden een
schakel in de volkerenbeweging, die het Arische ras tot heerschers in Indie en Perzie maakte.
POLITIEKE GESCHIEDENIS.
Er is een tijd geweest, waaruit noch sagen, noch gedenkteekenen tot ons zijn gekomen, en waarin groote volkerenver-
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Fig. 8. Rijkversierde kling uit Mykene.

schuivingen in Azie en in Europa hebben plaats gevonden. De
Indo-Europeanen waren toen op hun zwerftochten. Waar zij
vandaan kwamen, weten wij niet precies; wij kennen de streken
beter, waar zij zich hebben neergelaten. Fen tak van den IndoEuropeeschen stam trok naar het oosten, en drong in Indie door,
een andere kwam in Perzie terecht, terwijl een derde zich in
Europa neerzette. Er bestaat dus een verwantschap tusschen de
bruine zonen van Indie en de licht gelokte jongelingen uit het
land van de middernachtszon; zij behooren tot hetzelfde ras.
Een deel van het rondtrekkende yolk drong over den Balkan
in zuidoostelijke richting en zette zich neer op het schiereiland;
waarschijnlijk ongeveer 2000 jaar voor Chr.
De vreemde veroveraars waren eenvoudige herders, die geheel
en al van hun dieren afhankelijk waren. Daarom konden zij geen
vaste woonplaatsen innemen, zij trokken naar andere gebieden,
als er geen gras meer was. Hun eenvoudige steenen werktuigen
en wapenen werden nu steeds volmaakter, en in den loop der

170

DE GRIEKEN

eeuwen maakte dit herdersvolk een ontwikkling door, die slechts
uit de aanraking met een hoogere cultuur is te verklaren.
Het is aan een Duitsch koopman te danken, dat wij kennis
omtrent die cultuur bezitten, waarmee de Grieken in aanraking
kwamen, die zij zich eigen maakten, en die zij ten slotte vernietigden. Deze koopman stelde zich er niet mede tevreden om geld
aan de wetenschap te geven. Hij ging zelf aan den gang. Wij willen hier enkele bijzonderheden over lien man mededeelen, die
een zoo groote belangstelling had voor het Griekenland uit den
sagetij d.

Fig. 9. De beroemde Leeuwenpoort te Mykene.

Heinrich Schlieman werd in het jaar 1822 in Mecklenburg geboren. Hij werd voor koopman opgeleid. Maar de reislust greep
hem aan, en toen de gelegenheid zich voordeed om naar Venezuela te gaan, maakte hij daar gebruik van. Maar het schip
strandde op de Hollandsche kusten. Dat was een geluk voor
Schlieman en voor de studie van de Grieksche oudheid. Daar de
jonge man geen middelen had, nam hij een plaats aan op een
kantoor in Amsterdam. Naast zijn werk op het kantoor legde hij
zich met ijver op de studie van talen toe, hij leerde Grieksch,
en las de Ilias en Odyssee van Homerus in het oorspronkelijk.
Zijn werk voerde hem naar Petersburg. Na een verblijf van een
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jaar aldaar richtte hij een groote zaak op, waarmede hij veel
geld verdiende. Toen hij dertig jaar oud was, had hij genoeg geld
verdiend om een onafhankelijk leven te kunnen leiden. Hij begon groote reizen te maken, en op een van deze reizen kwam hij
in Griekenland. Deze reis was beslissend. Schlieman vertrok daarom naar Parijs om zich op de studie van de archaeologie te gaan toeleggen. Toegerust met geld en kennis begaf hij zich naar Klein-Azie. Hij wilde de plaats vinden,
waar Troje gelegen
had, waar Homerus
de Grieken en Troj anen tien jaar met elkaar laat strij den.
Schlieman begon in
het jaar 1870 zijn opgravingen bij Hissarlik, en hij vond Troje, maar niet een
Troje, loch negen
boven elkaar gelegen
steden. Als een stad
afgebrand was,
bouwde men op de
bouwvallen van deze
stad weer een andere.
Zes
j aar
later
reisde
Schlieman
van Griekenland,
Fig. 1 0 . Ingang tot de -schatkamer van Atreus".
Eigenlijk een grafgebouw.
naar Argolis. Weer
werd de spade in den
grond gezet, en nu vond hij het oude Mycene. Ook hier overtroffen de vondsten alle verwachtingen. Het spreekt van zelf, dat
de opgravingen van Schlieman de allergrootste belangstelling opwekten. De geschiedenis van Griekenland kreeg een nieuw hoofdstuk, om zoo te zeggen, een inleiding.
Maar spoedig zou blijken, dat men slechts een deel van de voorgeschiedenis had leeren kennen. In het jaar 1900 deed de Engelsche geleerde Sir Arthur Evans op Kreta eenige vondsten, die in
eens het geheele perspectief verschoven.
Er waren dus opgravingen bij Troje, bij Mycene, en op Kreta
ondernomen. Nu willen wij die vondsten gaan onderzoeken, om
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to zien, wat wij daaruit betreffende de Grieksche voorgeschiedenis kunnen leeren.
De oudste vondsten komen uit Kreta. Het is ook niet zoo
vreemd, dat dit eiland al in de oudste tijden bewoond was. Zijn
ligging bracht immers mee, dat het een natuurlijk samentreffingspunt was voor alle volkeren van Klein-Azie, van Afrika en van
die, welke de kusten van de Middellandsche zee bewoonden. Het
eiland is bergachtig, maar het heeft tevens breede, vruchtbare
dalen, die naar de zee toeloopen. De natuur maakt landbouw,
veeteelt, en vischvangst mogelijk, en de ligging begunstigde den
handel. De oudste sporen van een yolk uit den steentijd worden bij
Knossos gevonden. De wapenen en de werktuigen waren uit been
vervaardigd, en uit een bijzondere steensoort, die uit het eiland
Melos komt, het obsidiaan. Langzamerhand leerde men ook het
koper bewerken, en toen dit met tin werd vermengd, kreeg men
het brons. Deze vondst dateert waarschijnlijk van omsteeks
3000 voor Chr. De bronstijd is de bloeiperiode in de cultuurgeschiedenis van Kreta.
Knossos werd steeds machtiger. De handel concentreert zich
meer en meer in deze plaats, en er vindt hier een ophooping van
groote rijkdommen plaats. Men krijgt een juiste voorstelling van
de inwendige kracht van deze cultuur, als men bedenkt, wat dit
yolk op het gebied van de bouwkunst heeft gepresteerd. De koningen lieten geweldige paleizen bouwen, die met schoon schilderwerk en tal van fresco's werden versierd. Vooral de koningsburcht maakt door zijn afmetingen een overweldigenden indruk.
In dit paleis waren talrijke voorraadkamers, prachtige zalen,
en tempelruimten. Als men verneemt, dat de koningsburcht in
Knossos meer dan twee hectaren groot was, dan begrijpt men, dat
de Grieken allerlei sagen aan deze bouwvallen hebben verbonden.
De koning was een machtig heerscher, die ongeloofelijke rijkdommen bezat; in zijn schatkamers stonden ontelbare urnen met
schatten gevuld. Maar de koning was ook een groot en machtig
krijgsman, die den strijd en het maken van oorlogsbuit beminde.
En hij hield van pracht en praal, van schitterende feesten.
Schoone schilderingen versierden zijn muren. Hij dronk den
wijn uit kunstig vervaardigde bekers.
Maar plotseling stortte alles in elkaar. Het was ongevaar 1400
jaar voor Chr. toen dit gebeurde. De groote paleizen werden verbrand. Een gedeelte van de bevolking vluchtte van de kusten
naar de bergen, een ander gedeelte verliet het eiland. Eenige

MYCENE

173

trokken naar Palestina en traden in de geschiedenis als de Philistijnen op. De voorhistorische cultuur van Kreta wordt naar den
legendarischen koning Minos de Minoische genoemd. De mythen,
die daarmede in verband staan, wijzen er op, dat dit eiland eens
het middenpunt van een groot rijk is geweest, dat blijkbaar door
zijn vloot zoo sterk was, dat de paleizen de beschermende muren
en vestingen konden ontberen. Deze schitterende cultuur schijnt
een zeer vreedzaam karakter te hebben gedragen. Wat wij van
haar weten is enkel en alleen op archaeologische vondsten gebaseerd, die door de levendige handelsverbindingen, welke er
met Egypte bestonden, ook wat den tijd betreft wel nailer kunnen
worden vastgelegd. Maar waar de materieele middelen vandaan
kwamen blijft een raadsel. Wij weten zelfs niet, wat voor
een y olk het was, dat deze eigenaardige cultuur heeft tot stand
gebracht. Wij kunnen het schrift nog niet geheel ontcijferen.
De cultuur van Kreta stierf echter niet
volledig. Zij zette zich in andere streken
voort. Haar rijk zaad viel in Griekenland, en kwam daar tot ontwikkeling.
In Argolis waren twee steden, die tot
macht en rijkdom kwamen, toen Knossos met den ondergang was bedreigd. De
oudste, Tiryns, lag een paar kilometer
van de golf van Argolis aan een diepe,
door bergen omgeven inham, waarin de
zeevaarders bescherming vonden. De
jongere stall Mycene lag dieper in het
land, zij beheerschte de wegen, die naar
het zuiden naar de zee, naar het noorden

Fig. 1 1 . Homerus, volgens
de sage de dichter van Ilias
en Odyssee .

naar het voorgebergte van Corinthe leidden. Mycene had stellig de beste ligging. Van daar kon men
het goederenverkeer tusschen noord en zuid het beste overzien.
Het is heel begrijpelijk, dat de heerschers daar profijt van trokken.
Zij eischten tollen van de kooplieden, die door de dalen wilden
trekken. De groote burchten en de rijke goud- en zilvervondsten
getuigen van goedgevulde schatkamers. De koningen van Mycene
werden rijker en rijker; heel Argolis kwam onder hun heerschappij te staan.
Als men zich een voorstelling wil maken van dit leven in
Mycene, dan heeft men in de gezangen van Homerus een goeden
wegwijzer. Hierin zijn heel wat gegevens uit lien tijd bewaard.
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De staatsinrichting was heel eenvoudig. De koningen konden veel
goud aan hun paleizen en aan de versiering daarvan uitgeven.
De vorsten in Knossos voelden zich zoo sterk, dat zij het niet
noodig vonden, om hun burchten to ommuren. In Tiryns en in Mycene waren de verhoudingen antlers. Daar moest men op aanvallen voorbereid zijn; men woonde er niet zoo gelsoleerd, dat
men bescherming kon ontberen. De burchten waren hier door geweldige muren omgeven, zoodat zij zich niet als die op Kreta
steeds verder konden uitstrekken. De gebouwen groepeerden zich
hier niet om een binnenplaats; het leven concentreerde zich om
den haard.
Dit wijst op een yolk, dat uit het noorden was gekomen. Het
waren dus reeds echte Grieken.
Bekwame kunstenaars versierden den burcht met allerlei beeldhouwwerk. In de goudsmeedkunst kwamen meesterwerken voor
den dag, zooals b. v. vazen en schalen uit gedreven goud en zilver,
en wapens, die met verschillend metaal waren ingelegd.
Praal en pracht omgaf ook de dooden. De lijken werden in
kostbare stoffen gehuld, en in het rijk versierde graf neergelegd,
dat van een koepelvormig dak was voorzien. Graven van dezen
tijd heeft men op verren of stand van Mycene gevonden: zoowel
in Boeiitie en Laconie, als in Attica en Thessalia. Zulke vondsten
bewijzen hoe ver de invloed van deze cultuur gereikt heeft.
Onder de steden, die voordeel trokken uit de dalende macht
van Kreta, behoorde ook Troje, een stad in het noordelijk deel
van Klein-Azie.
De menschen uit den steentijd, die zich het eerst bij Hissarlik
neerzetten, hadden geen betere plek kunnen kiezen. De streek
was rijk aan wouden, aan vruchtbare akkers en aan weiden voor
het vee. En Troje lag op den doorgangsweg tusschen Europa en
Azie.
Maar een plaats, die zoovele voordeelen hood, kon gemakkelijk
de afgunst der buren prikkelen. De oorspronkelijke inwoners
moesten wijken; Troje werd met den grond gelijk gemaakt; maar
spoedig verhief zich weer een nieuwe stad. Dit lot onderging de
stad negenmaal.
Na de vijfde verwoesting, die omstreeks 1500 plaats vond,
verrees er een grooter en machtiger Troje uit de asch. De macht
van Kreta was gebroken, en de groeiende beteekenis van Troje
zoowel als die van Mycene was een gevolg van de veranderingen,
die er in den handel plaats vonden en die intraden, toen Kreta
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zijn leidende positie verloor. Troje veroverde den handel aan de
kusten van Klein-Azie en op Cyprus.
Ilet nieuwe Troje trail in levendige verbinding met Mycene.
Troje importeerde waren uit Mycene en trachtte die na to maken.
Vooral aan de uit leem vervaardigde artikelen kan men zien, hoe
de producten van het land door Myceensche vervangen werden.
Troje's macht en invloed groeiden nog steeds. En de vroegere
leermeesteres Mycene zou spoedig ondervinden, dat zij een gevaarlijke concurrente had gekregen. De wapens moesten beslissen, waar het politieke zwaartepunt lag, in Azie of in Europa.
En nu begon de jarenlange strijd, die de stof voor de Ilias heeft
opgeleverd. Troje werd met de aarde gelijk gemaakt en de bevolking, waarvan men slechts met zekerheid weet, dat zij niet
Grieksch was, verdwijnt uit onzen gezichtskring. Maar ook
de dagen van Mycene waren geteld.
De scheppers van de Myceensche cultuur waren de Achaeers,
een Grieksch yolk, welks inval waarschijnlijk de bovengenoemde veranderingen op Kreta veroorzaakte. Zij werden spoedig daarna onderworpen en door het voorwaartsstormen van
een anderen Griekschen stam verdrongen.
Evenals de sneeuwmassa's van een berg in beweging komen,
wanneer slechts een kleine sneeuwschol van haar plaats geraakt,
zoo kan ook een gansche volksstam in beweging komen, wanneer
het evenwicht op een bepaald punt verbroken wordt. De "Dorische volksverhuizing", die, naar algemeen wordt aangenomen,
ongeveer tusschen 1150 en 1100 plaats had, was zulk eene beweging. Zij begon ergens in bet Balkangebergte of nog verder
weg, en haar invloed strekte zich uit tot bij de kust van KleinAzie. Wanneer een yolk met geweld een land in bezit neemt,
dan worden de oorspronkelijke bewoners dikwijls teruggedrongen in die richting, waar de minste weerstand geboden wordt.
Een algemeene volksverschuiving kan het gevolg van een dergelijke beweging zijn. De sneeuwschol, die zich daarboven van den
bergwand heeft losgemaakt, wordt tot een verwoestende lawine.
De stammen uit het Balkan-gebergte waren naar het zuiden
getrokken. De druk, die zij op de buurvolken uitoefenden, werd
de oorzaak van een gansche reeks verschuivingen. Een yolk, dat
zich de Thessaliers noemde, drong van Epirus over den Pindos
tot in het dal van de rivier Peneios door; het nam dit land in bezit
en noemde het Thessalia. De vroegere inwoners onderwierpen
zich of trokken naar het zuiden en drongen BoeOtie binnen. Ook
de Dorische stammen kwamen in beweging en begonnen naar
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het zuiden te trekken. De groep, die in het kleine Doris haar
woonstee had, vormde de kern van de volksstroomen, die nu den
Peloponnesus binnentrokken.
Daar de veroveraars zich de beste stukken hadden toegeeigend,
moesten de vroegere bewoners het land uittrekken, als zij zich
niet aan de overwinnaars wilden onderwerpen. Sommigen vluchtten naar het binnenland van den Peloponnesus, naar Arkadie, anderen over de zee en op de eilanden. En de Doriers, die geen plaats
genoeg hadden, volgden hen na. Zoo werden Kythera, Kreta, Melos,
Carpatos, Kos en Rhodos bevolkt, evenals enkele streken aan de
kust van Klein-Azie, waar de Achaeers zich waarschijnlijk reeds in
den Mykenischen tijd hadden genesteld.
Als veroveraars een land binnendringen en overweldigen, is het
geen gunstige tijd voor het scheppen van schoone vazen en kleur-

V**"Fig. 1 2. Relief dat aantoont hoe hoog de Mykeensche goudsmidskunst stond.
Stierengevechten komen in dezen tijd als motief dikwijls voor.

rijke beelden. En de veroveraars waren niet ontwikkeld genoeg
om een verfijnde kunst te kunnen genieten. Er bestaan slechts
weinig kunstwerken in goud en zilver uit dezen tijd. Het brons,
dat tot dusverre als eenig metaal voor het vervaardigen van gebruiksvoorwerpen werd verwerkt, werd meer en meer door ijzer
vervangen. Er werden geen statige grafmonumenten meer opgericht, want de Doriers hulden hunne dooden niet in kostbaar lijnwaad en bedekten hun aangezicht niet met een gouden masker,
zij legden ook het doode lichaam niet in ommuurde graven ter
ruste. De Doriers verbrandden hun dooden.
Begrijpelijkerwijs volgde een teruggang, toen de veroveraars
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deze cultuur onder den voet traden, die zulke rijke vruchten had
voortgebracht. Maar de verwoesting was toch niet zoo volkomen,
als men had kunnen denken. Wel bezaten de Doriers weinig ontwikkeling, maar zij waren toch zeer ontvankelijk voor beschavingsindrukken. Zij waren een yolk van snel begrip, een goed gezond verstand en jeugdige kracht. De worsteling bracht hun wel
vele wonden toe, doch toen het krijgsgedruisch verstomd was,
en de veroveraars zich hun macht over de overwonnenen verzekerd hadden, waren de overheerschers geneigd te leeren, doch
zij namen deze lessen niet blind en zonder nadenken aan; zij
pasten ze toe naar hun eigen smaak. Zij schiepen een kunst, een
cultuur, een staat, die nationaal, die Grieksch was. Van dezen
tijd of kan men van een "Grieksch" Griekenland spreken.
ONTSTAAN EN ONTWIKKELING DER GRIEKSCHE STATEN.
Nu de Griek met het zwaard het land van een ander genomen
had, was hij veroveraar geworden. De tegenstander, die bedwongen was, had nu een hard en zwaar lot, terwijl de overwinnaar het loon zijner overwinning genoot. Hij oefende zich in
den wapenhandel en bereidde er zich op voor, het land, dat nu het
zijne geworden was, te verdedigen. Zoo ontwikkelde zich de tegenstelling tusschen vrijen en onvrijen, tusschen heeren en slaven.
De veroveraars waren een yolk, spraken een taal en bezaten een
gemeenschappelijken godsdienst en gemeenschappelijke tradities.
De staatsvorm, die zich in den vroegsten tijd ontwikkelde,
droeg nog geheel den stempel van het oude stamleven. Doch
meer en meer verlangde men naar een vastere en meer gecentraliseerde organisatie en de samenleving van stammen werd
door een staat, gevormd uit steden, vervangen. De bevolking concentreerde zich in den stadstaat de "Polis", d. w. z. een stall met
het omringende land als politieke eenheid.
Het ontstaan der steden bracht mee, dat het yolk zich
meer en meer in handwerksgroepen of gilden verdeelde. De individueele burger kon niet langer zijn tijd in veelsoortigen arbeid
versnipperen, hij moest zijn krachten aan een taak wij den. Hij
koos dus een bepaald beroep.
De leiding van den staat berustte oorspronkelijk bij den koning, die in den oorlog opperbevelhebber was en in vredestijd de
heilige offerhandelingen verrichtte, en de rechtspraak leidde. Intusschen werd de macht van den koning in den loop der tij den
zwakker en de uitvoerende macht, die oorspronkelijk in de hand
des konings geweest was, ging meer en meer over op een adellijken
12
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raad. Zoo werd het koningschap in Athene en in de meeste andere
staten zonder een eigenlijke omwenteling door de heerschappij van
den adel vervangen. De adellijke groot-grondbezitters waren een
tijd lang de eenige rijken en namen een zeer bijzondere positie in
tegenover het yolk (demos). In de 7e en 6e eeuw had een ontwikkeling plaats, die in verschillend opzicht belangrijke veranderingen
in het maatschappelijk leven veroorzaakte; het krijgswezen werd
gereorganiseerd; de ruiterij, die uit leven van den adel bestond,
kreeg een zeer ondergeschikte beteekenis, ten opzichte van de
zwaar gewapende infanterie (hoplieden), die door hun groot aan-

Fig. 13. De Akropolis, uit het zuiden gezien.

tal iederen veldslag beslisten. Tegelijkertijd bracht de voortdurend zich uitbreidende handel belangrijke veranderingen met
zich mede. De uitvinding van het geld, die uit Klein-Azie afkomstig is, de nieuwe regeling van maten en gewichten en een verbeterde scheepvaart schiepen te zamen een burgerstand; rijkdom
was niet meer hetzelfde als het bezitten van land en vee; rijkdom kon ook in goud of producten bestaan. Afstamming en militaire geschiktheid waren niet meer de eenige waardemeters.
Thans werd men naar zijn bezit aangezien en de handelslieden
waren dikwijls rijker dan de adellijke heeren. De oude macht
van den adel moest voor de macht van het geld wijken (timocratie). Doch het geld is iets onbestendigs en niemand kan nu
eenmaal zijn buurman verbieden, in den handel zijn geluk te
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beproeven en rijk te worden. Het geld hief ten deele den standenhoogmoed op. Deze verlegging van het zwaartepunt der macht van
een minderheid naar een meerderheid van burgers kon tot tweespalt tusschen de standen leiden en ernstige inwendige onlusten
veroorzaken; dit geschiedde dan ook. Gedurende dezen langen en
bitteren klassenstrijd geschiedde het dikwijls, dat sterke persoonlijkheden de macht tot zich trokken en den staat als alleenheerscher bestuurden. Deze heerschers werden tirannen genoemd.
Dit woord duidde de wijze aan,
waarop zij in het bezit van de
macht gekomen waren; het had
niet de tegenwoordige beteekenis,
en zeide dus niets over de manier,
waarop deze heerschers hunne
macht gebruikten. De tirannen
waren dikwijls scherpzinnige en
ruimdenkende mannen, die veel
tot de vrijmaking van den boerenstand hebben bijgedragen. De
ontwikkeling leidde intusschen in
de verschillende deelen van het
land -- met ongelijke snelheid —
tot een steeds sterker wordende
heerschappij van het yolk. Zoo
zijn de Grieksche staten voorbeelden geworden van een staatsgeschiedenis, die met monarchie
begint, en die, wat Sparta betreft,
Fig. 14. Lykurgus, volgens de tramet aristocratie, bij de meeste
ditie de wetgever van Sparta.
staten evenwel met democratic
eindigt.
De veroveraars van Lakonie hadden een vastere staatsregeling
geschapen, dan men in de andere Grieksche staten had kunnen bereiken. De weerstand van de bevolking tegenOver de indringers
was hard en taai geweest en had deze ertoe gedwongen, zich nauw
aaneen te sluiten en een strenge militaire orde in eigen gelederen
te handhaven. De oorspronkelijke bevolking vermengde zich niet
met de veroveraars, maar zette als een overwonnen meerderheid
hare levenswijze voort. De Spartaansche staat bestond uit drie
bevolkingslagen : de veroveraars en heerschers, de Spartanen, —
de schatplichtige boeren, de Heloten en de Perioeken, — de handelaars en handwerkslieden, die buiten Sparta woonden.
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De koningsmacht, die in het conservatieve Sparta voortbestond,
maakte de bovengenoemde veranderingen door. De "raad van
oudsten" bestaande uit 28 mannen boven de 60 j aar, die uit de
aanzienlijkste families afkomstig waren, nam meer en meer de
ambtsplichten van den koning over. De volksvergadering, waaraan
iedere Spartaan, als hij mondig was, mocht deelnemen, werd
iedere maand bijeen geroepen. Hare bevoegdheden waren evenwel
niet zeer uitgebreid. De leden mochten niet zelf met voorstellen
komen, doch zich enkel over de wetsontwerpen der regeering uitspreken, maar uit het midden van de volksvergadering ontwikkelde zich een magistratuur, die steeds grooter macht zou krijgen:
het Ephoraat, dat nit vijf personen bestond. Dit was oorspronkelijk een commissie, die zich met het toezicht op de beambten bezig hield en die wellicht ook de burgers tegen willekeur van de
zijde der regeering moest beschermen. Meer en meer werd haar
machtsgebied uitgebreid en de Ephoren hielden zich later ook met
zuiver politieke vraagstukken bezig.
De strenge militaire organisatie drukte meer dan iets anders
haar stempel op den Spartaanschen staat. De Spartanen waren
een yolk in wapenrusting. In geval van nood moesten de andere
Grieksche staten in alleriji een leger bijeenbrengen, terwij1 Sparta
steeds een goed geoefend en dapper, strijdlustig leger te zijnen
dienste had, waarin de strengste tucht heerschte. Hellas zou later
reden hebben, de grimmige Spartanen hiervoor dankbaar te zijn.
De Atheners bezaten een heel ander temperament. Hunne staatsvorm gelijkt niet veel op den juist geschilderden.
De geschiedenis van den Atheenschen staat kan in drie perioden
worden ingedeeld: De monarchistische, de aristocratische en de
democratische.
In den beginne was de koning opperveldheer, opperpriester en
ook opperrechter, maar in den loop der geschiedenis werden deze
ambten aan drie verschillende personen toebedeeld. En de koning,
die krachtens zijn geboorte den troon had ingenomen, verkreeg
dezen nu door verkiezing. Zijn macht, die steeds meer in handen
van den adel overging, werd langzamerhand hoe langer hoe meer
beperkt.
Zooals de geschiedschrijvers verhalen, droeg de laatste erfkoning de regeerende macht over aan de archonfen. Deze werden
eerst voor het leven benoemd, later voor een tijdperk van tien j aren en nog later voor een jaar. Als hun ambtstijd om was, werden
de aftredende archonten lid van den raad of areopagos, die zich
met de sacrale rechtspraak bezig hield; op die wijze had
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de adel de leiding overgenomen, doch de verschillende geslachten
bestreden elkander en zoo werd de mogelijkheid tot omwentelingen geschapen.
Het Atheensche yolk leed gebrek. De bodem behoorde aan een
minderheid en groote schulden drukten op boeren en onvermogenden. De verbittering groeide en een jong edelman, Kylon genaamd,
trachtte hiervan gebruik te maken om zich tot alleenheerscher op
te werden. Zijn plan mislukte wel is waar, doch er braken heftige
en langdurige partijtwisten uit, die steeds duidelijker aantoonden,
dat een wetswijziging noodzakelijk was. Een dergelijke wijziging
schijnt ook uitgewerkt te zijn en wel door Drakon, hoewel verschillende geleerden beweren, dat zijn persoon en zijn wetten
waarschijnlijk nooit hebben bestaan. Deze Drakonische wetten,
van wien zij dan ook afkomstig mogen zijn, hadden tot Joel een
vereeniging van, zooals wij heden zouden zeggen, geboorte- en
geldadel tot stand te brengen; de politieke rechten waren voorbehouden aan diegenen, die een volledige krijgsuitrusting betalen
konden.
Maar de innerlijke onlusten duurden voort, en weldra bleek, dat
de oorzaak van gebrek en verwarring veel dieper lag, dan men
eerst gedacht had. Niet slechts de hebzuchtige en trotsche adel
droeg de schuld van de ellende, doch de tijden waren veranderd.
De stad Megara aan de landengte van Corinthe had het eiland
Salamis in bezit genomen, en deze werd nu een even gevaarlijke
bedreiging voor Athene als Aegina in de Saronische golf. Attika's eigen schrale velden konden echter de groeiende bevolking
niet voeden, de prijzen stegen, en het gebrek en de verbittering
groeiden. Vrije mannen werden tot lijfeigenen; want een man, die
schulden had, was geen meester meer over zijn eigen lichaam.
Er was niets meer te verkoopen, alles moest verkocht worden
de prijzen werden door Megara bepaald.
Het ging om de volgende politieke problemen, die moesten
worden opgelost, wilde Athene blijven bestaan: de stad moest
zich uit de afhanklijkheid der omliggende steden, die den
handel trachtten te monopoliseeren, vrij maken; er moest een
haven worden aangelegd, die den invoer van levensmiddelen mogelijk maakte; het muntwezen moest ten behoeve van den handel
met de buurstaten veranderd worden; de macht der grootgrondbezitters moest sterk worden besnoeid, en de schuldenlast, die op
het grootste deel der bevolking rustte, moest van hare schouders
genomen worden; tenslotte moesten de politieke rechten op een
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rechtvaardiger wijze worden verdeeld. Volgens de gangbare opvatting komt de eer, deze problemen te hebben opgelost, toe aan
Solon, die in het jaar 594 tot archon gekozen en met buitengewone
macht bekleed werd. Onze kennis omtrent Solons werkzaamheid
als politiek en sociaal hervormer vertoont evenwel verschillende
leemten, en het is niet zeker, dat alle verbeteringen, die in lien
tijd zijn ingevoerd, uitsluitend aan hem moeten worden toegeschreven.
Volgens de geschiedschrijvers
der oudheid moet Solon in een
zang de Atheners tot een aanval
op Salamis hebben aangevuurd,
dat dan ook werd veroverd.
Wanneer de Atheners Solon den
bijnaam van den wijze gaven,
dan geschiedde dit, omdat hij
volgens de overlevering den
Atheenschen staat op grootsche
wijze reorganiseerde. Een van
de eerste wetten van Solon was
het verbod op den uitvoer van
koren; vervolgens trachtte hij
door een reeks van hervormingen een einde te maken aan den
nood, waarin het zwaar met
schulden belaste yolk was geraakt. Daarom verbood hij de
lijfeigenschap als gevolg van
Fig. 15. Marsyas, door Apollo over-, schulden; de burgers, die reeds
wonnen, werd volgens de sage veroordeeld levend gevild te worden. Het tengevolge van hunne schulden
beeldhouwwerk geeft den beul weer, als slavers waren verkocht, werbezig het mes aan te zetten. Het beeld den vrijgekocht en mochten
wordt ''de slijper- genoemd.
naar hun woonplaats terug(Florence).
keeren. Door een nieuwe regeling van het muntwezen en door nog radicaler wetten gelukte het
hem, de schulden, die de boeren en kleine burgers drukten, sterk
te verminderen. Hij stelde ook een grens vast voor de grootte van
het landeigendom en probeerde op deze wijze de hebzucht van het
individu te beperken.
In de staatsregeling werden geen noemenswaardige veranderingen aangebracht. De archonten en de Areopagos, de oude adelsraad, werden gehandhaafd. "De raad van vierhonderd", die waar-
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schijnlijk reeds bestond, voordat Solon zijn wetten schreef, had
het recht, de wetsontwerpen, waarover door de volksvergadering
moest worden beslist, voor te bereiden.
De leden van de volksvergadering behielden daarentegen een
belangrijken invloed op de rechtspraak en op het bestuur. De
volksvergadering werd namelijk een
hof van appel, waarbij men klachten kon
indienen, wanneer men door een ander
overheidscollege onrechtvaardig behandeld was. Deze verandering in het rechtswezen had het groote voordeel, dat het
yolk tegen den willekeur van den beambtenadel beschermd werd.
Solon's werk vond evenwel geen grooten bijval. De partijtwisten woedden
voort. Megara verklaarde den oorlog en
Salamis ging weder verloren. Er werden
geen archonten meer gekozen en met
ieder jaar werd de verwarring grooter.
Evenwel — zooals het dikwijls in de geschiedenis gaat — toen de wanorde haar
hoogtepunt bereikt had, verscheen de sterke man, die alles weder in evenwicht
bracht. Peisistratos trad op.
Onder zijne leiding nam de oorlog met
Megara een gelukkige wending en toen hij
de havenstad van Megara veroverd en den
overmoedigen vij and tot den vrede gedwongen had, begroetten de Atheners hem
met gejubel. Doch er was een man, die
Fig.
I 6. Anakreon, de
het yolk voor dezen held waarschuwde en
dichter van wijn en liefde.
dat was Solon. Het yolk evenwel luisterde
(Glyptotheek, Kopenhagen).
niet naar hem : integendeel, men gaf Peisistratos een lijfwacht; met behulp daarvan veroverde hij de macht en wierp
zich tot alleenheerscher, tot tiran op. Tweemaal gelukte het den
adel hem te verdrijven, doch Peisistratos, die op de boeren steunde,
keerde terug en bezette de ambten met mannen, die zijn vertrouwen bezaten. Den Atheenschen staatsvorm liet hij onaangetast,
met lien verstande, dat namelijk alle beslissingen in zijn hand
lagen en dat hij zelf zijn menschen koos. De heerschappij der
tirannen werkte in dezen tijd zeer nuttig; eindelijk keerde de
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rust, waaraan het Athene zoo lang had ontbroken, weder terug.
Macht en welstand groeiden, en Peisistratos vergat ook de boeren
niet, die hem in rnoeilijke dagen handen bijgestaan.
Toen hij stierf (529), namen zijn beide zonen de regeering over.
Een van hen werd vermoord, de andere, Hippias, voerde een heerschappij van geweld, die voor de toekomst het woord tiran met de
voorstelling van bloed en boosaardigheid verbond. Evenwel moet
men zich door de sterk gekleurde schilderingen in de geschriften
niet laten verleiden om te gelooven, dat Hippias een bloedhond
was. Doch Anakreon's liederen van wijn en liefde konden zijne
duistere gedachten niet verdrijven. Want nog altijd bestond er
een adelstand, die hem haatte en die zijn val met jubelende
vreugde zou begroeten; bovendien zag hij in de verte een spook
opdoemen : Perzie. En het afgunstige Sparta zocht uit iedere
moeilijkheid, die zich voor Hippias voordeed, voordeel voor zich
te trekken. En de Atheners waren tot welstand gekomen en leden
geen gebrek meer; daarom wilden zij vrij zijn en zich zelf regeeren. Hippias' eigen aanhangers verlieten hem en in het jaar 510
brachten de Spartanen den tiran ten val.
Het gevolg was nieuwe partijtwisten, waaruit de volkspartij als
overwinnaar te voorschijn trad. Als leider hiervan trad Kleisthenes op, die verscheidene bestuursveranderingen invoerde, waardoor de burgerij meer invloed zou krijgen. "De raad van vierhonderd" werd met honderd leden uitgebreid en kreeg omvangrijke
bevoegdheden. Hij moest bijvoorbeeld ook den Atheenschen staat
tegenover andere mogendheden vertegenwoordigen. Doch een regeering, die uit 500 menschen bestaat, is een zeer lastige instelling
en men probeerde dit euvel te verhelpen. De vijfhonderd verdeelden zich in groepen van vijftig en ieder van deze groepen — hare
leden werden prytanen genoemd en op staatskosten op het prytaneion onderhouden — namen gedurende het tiende deel van ieder
jaar de staatsaangelegenheden op zich. Een instelling, die blijkbaar een ingrijpen op de bestaande wetten en op het recht moest
voorkomen, was het Ostrakismus (het schervengerecht) : iedere
medeburger, die ervan verdacht werd, schadelijke plannen tegen
den staat te smeden, kon door stemming voor een tijd van tien
jaren uit het land worden verbannen. Daarmede had het Atheensche yolk een wapen in handen, dat somtijds naar recht en billijkheid, loch ook dikwijls ten onrechte gebruikt werd.
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DE KOLONISATIE.
Wij hebben thans getracht, een geschiedenis van de politieke
als van de sociale ontwikkeling op zuiver Griekschen bodem te geven. Wij hebben gezien, hoe het Grieksche yolk op verschillende
manieren de problemen trachtte op te lossen, die ontwikkeling en
vooruitgang met zich brachten. Wij zullen nu een blik terug-

Fig. 17. Eereplaatsen in het theater van Dionys,m te Athene.

werpen en zien, hoe de Grieken hun eigen land verlieten en zich
in de wereld een weg baanden.
De "Dorische volksverhuizing" had een algemeene volksverschuiving ten gevolge gehad. Er was geen plaats meer in Griekenland en het yolk was genoodzaakt uit te wijken naar streken, waar
geen plaatsgebrek bestond. De Aeoliers, Ioniers en Doriers — zoo
worden de voornaamste stammen genoemd waren over de eilanden en over de westkust van Klein-Azie verstrooid. De kolonien,
die hier waren gesticht, werden langzamerhand op hun beurt
tot uitgangspunten voor zwerftochten en nieuwe kolonisatie en de
Grieken namen steeds grootere en verder gelegen landstreken in
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bezit. In de 8ste, 7de en 6de eeuw verspreidden zich de Grieken over
de kusten van Klein-Azie, door Thracie, langs den Hellespont, den
Bosporus en langs de oevers van de Zwarte Zee tot aan den Donau
en den Dnjepr, maar deze stroom van emigranten ging niet slechts
naar het oosten, maar koos ook een westelijke richting, naar Italie
en de landen, die ten westen van dit land liggen. Talrijke kolonisten trokken naar Sicilie en dit rijke eiland kwam zoo zeer onder
Griekschen invloed, dat het te zamen met de kolonie op het Italiaansche vasteland de naam Groot-Griekenland droeg. De basis
der Grieken was Syracuse, een stall, die niet alleen in Griekenland,
doch ook in de geschiedenis van Chartago en Rome een zeer gewichtige rol zou spelen. Als een der uiterste voorposten kan Massilia worden genoemd, het tegenwoordige Marseille. Natuurlijk
had zulk een emigratie verstrekkende gevolgen. De Grieken kwamen met vreemde volkeren in aanraking, men maakte kennis met
allerlei nieuwe dingen, en de Grieksche geest onderging een polijsting, die hare sporen niet alleen in hare eigene, doch ook in de
geheele westersche cultuur zou achterlaten. Uit verre streken
kwamen indrukken en ervaringen tot een yolk, dat ondanks deze
het echt Grieksche karakter tegenover de vreemdelingen handhaven kon.
DE CULTUUR DER GRIEKSCHE MIDDELEEUWEN.
Het valt niet te betwijfelen, dat de hooge beschaving, waarvan de
sporen op Kreta zijn teruggevonden op de Grieksche grooten invloed heeft uitgeoefend. Des te opmerkelijker is het, dat Naar
geest een gansch andere was. Al heeft het realisme ook bij de
Grieken nimmer ontbroken, hun streven ging toch duidelijk in
de richting der idealiteit. Een Grieksch standbeeld geeft den
mensch weer in zijn schoonste gedaante en slechts in zeer be-.
perkte mate beproeft de beeldhouwer bepaalde standee of situaties in vorm te brengen. De Aegelsche kunstenaars daarentegen,
wier werken wij op de beschilderde vazen van Kreta terugvinden,
hebben oog voor het moment, voor wat men in de schilderkunst
"het geval" pleegt te noemen. Zij nemen de natuur waar, wel niet
geheel zonder herinnering aan het vroeger geziene, maar toch
ook zooals zij zich op het oogenblik aan hem vertoont. Wij kunnen in de geschiedenis der Grieksche vaasbeschildering een richting gadeslaan, die daarvan min of meer de voortzetting zou kunnen wezen. Maar allereerst vertoonen de voortbrengselen der
Grieksche veroveraars weinig anders dan de geometrische ver-
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sieringen, gebogen of hoekige lijnen, of stroomotieven, die wij
over gansch Europa in de bronsperiode terugvinden.
Weldra zouden echter nieuwe invloeden zich doen Belden. De
Grieksche veroveraars bekleedden in de maatschappij van hun
tijd den rang van adellijke grondbezitters. De militaire meerderheid, waaraan zij hun overwicht te danken hadden, trachtten zij
door voortdurende wapenoefening te handhaven. Terwijl de onderworpen bevolking als politiek rechtlooze vrijen de burgerlijke
beroepen uitoefenden, of als hoorigen het land voor de overwinnaars bebouwden, konden dezen zich voor een groot deel wij den
aan de jacht, de sport en den strijd. Zij alleen waren het, die
over de middelen beschikten om zich
goede paarden en kostbare wapenen aan
te schaffen. Wel is waar bleven zij deelnemen aan het landbouwbedrijf. Geen
koning achtte het toen beneden zich,
zelf iets te timmeren, of misschien de
hand aan den ploeg te slaan. De rationale gelijkheid van de veroveraars en een
deel der overwonnenen, die de versmelting tot een yolk heeft vergemakkelijkt,
werd aanvankelijk ook nog versterkt
door den eenvoud, die aan de agrarische
levensvorming eigen is. Niettemin voelde
zich de adel als een hooger en bijzonder
soort mensch, en werd ook door de anderen als zoodanig erkend. Aan die tijden gemeen was de religieuze vereering
Fig.
18. Zeus, de opperder overleden ouders, gewoonlijk tot in
god. (Kopenhagen) .
het derde geslacht. Terwijl echter de
ouders van gewone menschen even weinig te beteekenen hadden
als zijzelven, waren die van machtige edellieden natuurlijk wezens van gewicht. Het ligt in het wezen eener feodale maatschappij, dat aan den stamboom der aanzienlijken groote beteekenis wordt toegekend. Immers aan hun familiebetrekkingen, aan
den zuiveren adeldom van hun afkomst, is hun rang gebonden.
Zoo zien wij dan ook, dat overal waar zulk een feodale maatschappij tot eenigen welstand komt, pogingen worden gedaan
om den stamboom der adellijke geslachten hoog op te voeren.
Het ligt voor de hand, dat men zoo komt tot een stamvader, die
dan natuurlijk een zeer groot held heet geweest te zijn, en wiens
naam niet anders is dan de naam van het geslacht zelf. Zoo zal
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een geslacht, dat de Skopaden heet, zijn afkomst op een zekeren
Skopas terugvoeren.
Wanneer de edelman van de jacht terugkeert, is hem niets
aangenamer dan bij het maal de voordracht te hooren van dappere daden, zooals hijzelf ze volvoerd heeft of althans voornemens is ze te volvoeren. De kundige dichter, die weet, dat hij van
het brood van zijn begunstiger leven moet, zal niet verzuimen als
onderwerp voor zijn heldenzangen de daden van de werkelijke
of denkbeeldige voorouders van zijn gastheer uit te kiezen. Verhalen, die elders reeds lang
in omloop waren, brengt hij
zonder aarzelen op den
stamvader van zijn begunstiger over. Zoo ontstaat de
heldensage, die pretendeert
geschiedenis te wezen en
daarvoor in die eenvoudige
tijden ook werkelijk gehouden werd.
Maar tot de attributen van
een stamvader behoort toch
ook wederom een aanzienlijke afkomst. Waar zou
men die beter vinden dan
onder de goden ? Regelmatig
vernemen wij dan ook dat
Zeus of Poseidon of- Apollo
bij aardsche vrouwen helden verwekt hebben, die de
stamvaders werden van beroemde geslachten. Had
men ook deze wijze voorFig. 1 9. Het kolossale beeld van Zeus. zien in een eerzuchtige be(Reconstructie) . Interieur van den Zeus- hoef te en aansluiting gevontempel te Olympia.
den aan het godsdienstig geloof, dan bleef nog slechts een ding over, om het geslacht zijn
volle eerwaardigheid onder de stervelingen te verzekeren: een
gewijd graf. Dat was niet moeilijk te vinden. De oorspronkelijke
bevolking was in het bezit van een zeer groot aantal heilige
plaatsen. Wanneer ergens een bliksem was ingeslagen, werd in de
oudheid die plaats omheind of door een hoop steenen gekenmerkt en voortaan als gewijd beschouwd. Elke bijzondere ge-
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beurtenis kon tot het ontstaan van zulk een primitief heiligdom
aanleiding geven. De aanleiding werd spoedig vergeten; ieder
kon er van denken, wat zijn religieus gemoed hem ingaf. Naarmate echter de doodenvereering toenam, werd de neiging grooter,
in zulke oude heiligdommen graven van helden te zien. Een
aanzienlijk geslacht placht een of meer Bier heiligdommen, die
zich op zijn terrein bevonden, in bescherming te nemen en door
offers te eeren, en zoo ontstond daaruit als vanzelf het graf van
den adellijken stamvader. De naam dien de Grieken aan zulk
een stamvader gaven, wanneer hij op een gewij de plaats
begraven lag, was Heros, hetgeen wij zeer ten onrechte als "held"
vertalen. Wel waren al die heroen ook helden, maar lang niet
elke held was een Heros. Typeerend is, wat een Grieksch schrijver zegt van een Spartaansch koning: "Toen men uit zijn graf
twee slangen had zien kruipen", zeide hij, "begreep men eerst

Fig. 20. De strijd om den gevallen Achilles, getroffen aan den hiel door
een pijl. (Vaasschildering uit de zesde eeuw v. Chr.).

dat hij een Heros was". De slang werd namelijk geacht de belichaming van een afgestorvene te zijn.
Wanneer de afstamming iemands positie in de maatschappij
bepaalt, en het heldendicht de voorouders der aanzienlijken tot
onderwerp pleegt te kiezen, ontstaat vanzelf de neiging alle
sagen en alle heldengeslachten in genealogisch verband met elkaar te brengen. Er vormen zich zoogenaamde sagenkringen. De
bekendste daarvan is die zich om de verovering en verwoesting
van Troj a groepeert. Zooals men weet is die verwoesting een
historisch feit geweest. Troja was evenals alle groote steden uit
den voortijd niet aan zee, doch op een heuvel dichtbij de zee gelegen. In zekeren zin nam het de plaats in die later Constantinopel zou overnemen. Het was dus voor zijn tijd een zeer aanzienlijke stad, die hevigen tegenstand aan de overwinnaars schijnt
geboden te hebben. De herinnering aan dien strijd bleef natuurlijk het levendigst in het landschap Troj a zelf, dat door de Grie-
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ken gedeeltelijk gekoloniseerd, gedeeltelijk gehelleniseerd was.
Het schijnt een dichter uit een gehelleniseerd Trojanengeslacht,
dat der Aeneaden, geweest te zijn, die de kern van de Ilias heeft
geschapen, en wiens persoon onder den naam Homerus onsterfelijk is geworden. Door zijn nationaliteit met de Grieksche wereld bekend, en door zijn afkomst in het bezit van herinneringen
aan de verwoeste stall, heeft hij een epos kunnen scheppen, zoo
onpartijdig, dat het soms moeilijk is te beslissen aan welken kant
zijn sympathie staat. Terwiji hij echter van de Grieken een groot
aantal helden weet op te noemen, die blijkbaar levende figuren
voor hem zijn, kent hij onder de Trojanen behalve den onmisbaren
koning en koningin, den aanvoerder Hector en den schaker Paris,
slechts een belangrijke bijfiguur: Aeneas.
Het genie van Homerus en de arbeid zijner navolgers en voortzetters, heeft de Grieksche heroen een scherp omlijnde persoonlijkheid verleend, die voor de literatuur en voor de beschaving
in het algemeen van groote beteekenis is geweest. Tot het einde
van hun nationaal bestaan toe hebben de Grieken de Homerische
gezangen gekend en gebruikt zooals ongeveer de bijbel ten onzent gebruikt wordt. Maar niet alleen daarop hebben zij invloed
gehad. De Grieken zelf waxen zich wel bewust, dat ook hun
goden ten deele door Homerus gevormd waren. Naast de vormlooze vereering van gewijde plaatsen en den doodendienst beteekenen de natuurgoden een derde en hooger stadium van religieus
bewustzijn. Hun verschijnen onderstelt een geregelde maatschappij met landbouw en veeteelt, die bij de natuurverschijnselen veel meer belang heeft dan de jagers of visschers. Als betrekkelijk nieuwe scheppingen der religieuze verbeelding is hun
figuur nog voor allerlei vormende invloeden vatbaar. Homerus
heeft hun een gedaante verleend, die hen zelfs voor de plastiek
geschikt heeft gemaakt. Daar staat echter tegenover, dat hun
zedelijk gehalte er niet op vooruit ging. Goden zijn aanvankelijk
altijd wezens van willekeurige macht. Gemeenlijk treedt echter
al spoedig hun functie van beschermers van recht en goede trouw,
later ook van moraal in het algemeen, op den voorgrond. Ook
in Griekenland is dat zoo geweest. Maar de verhalen, die Homerus
en andere dichters van hen in omloop hadden gebracht, stonden
die ontwikkeling ten zeerste in den weg. Zeus, de god van hemel
en weder, werd geacht de vruchtbaarheid der aarde te veroorzaken door zijn huwelijk met de aardgodin Hera. Op verscheidene plaatsen in Griekenland werd dat "heilig huwelijk" jaarlijks
symbolisch gevierd, waarbij de aardgodin gewoonlijk door een
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koe werd voorgesteld. "Koeiiogig" wordt Hera dan ook in de Ilias
genoemd. Maar Hera was slechts 66n van de vele namen, die de
aardgodin droeg. Zij vervulde die rol in Argos, en alleen aan het
politiek overwicht, dat Argos met zijn burchten Tiryns en Mykene
in de oudere Grieksche geschiedenis bezeten heeft, dankt zij haar
verspreiding en haar bevordering tot hemelkoningin. De vele
andere godinnen, die op andere plaatsen, evenals zij, vereerd werden, daalden nu of tot den rang van tijdelijke geliefden van Zeus,
en zoo is de eerwaardige hemelgod
aan zijn ongunstige reputatie gekomen. — Artemis, die later vooral
als j achtgodin bekend is, werd
oorspronkelijk met de vruchtbaarheid in verbinding gebracht. Op
een bepaalden tijd in het jaar
vierden de Grieksche vrouwen,
met strenge uitsluiting der mannen, een uitbundig feest op het
driemaal doorploegde braakveld,
waarbij zij allerlei indecente handelingen in scherts nabootsten.
Ook elders is dat zoo geweest, en
oude Amsterdammers weten nog
wel, wat het dauwtrappen beteekent, waarbij de scherts dan ernst
geworden was. Deze aardigheden
beteekenden in de oudheid echter
een magische ritus, die geacht
werd de vruchtbaarheid van veld
en dier te bevorderen. Homerus
maakt ervan, dat de "heilige
Artemis", zegt hij notabene, op
het driemaal doorploegde braakveld, voor de verleiding van een
Fig. 21. Eros, de liefdesgod.
minnaar bezweken is. — Wij zullen spoedig zien, dat zich tegen
deze profanatie weldra een verzet geopenbaard heeft.
Eerst moeten wij echter met een enkel woord spreken over
het tweede Homerische werk, de omzwervingen van Odysseus. De
kern daarvan wordt gevormd door een groep oude zeemansverhalen, waarvan de sporen later in de Duizend-en-een-Nacht zijn
terug te vinden. Voor de Grieken beteekenden zij een herinne-
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ring aan een hunner groote laden uit de vroegere eeuwen van
hun bestaan: de kolonisatie. Er is zelfs een Fransch schrijver,
Victor Berard, die meent de in de Odyssee genoemde plaatsen, nog
te kunnen indentificeeren. De Grieken, zoo redeneert hij, waren
als zeevaarders de leerlingen van de Phoeniciers, en zelf weder
de leermeesters van de Romeinen en de Arabieren. Daarvan leerden weer later de Italianen, Portugeezen, Hollanders en Engelschen, en zoo meent hij dan te mogen aannemen, dat sommige
berichten omtrent de kusten, zee-engten, ondiepten en plaatsen
waar water kan worden ingenomen, uit den grijzen voortijd zijn
overgeleverd tot in de officieele
bescheiden der Engelsche admiraliteit. Met behulp van die gegevens weet hij dan het eilandje,
waar de nymph Calypso Odysseus zoolang terughield, aan de
kust van Marokko terug te vinden. De beschrijving past precies, de grot met duizenden vogels en de vier beekjes zijn er
nog te vinden, en zoo dicht ligt
het eilandje tegen de rotsachtige kust, dat men in het voorbijvaren gevaar loopt het niet op
te merken; daarom heet zij ook
Calypso, de Verborgene, en is
Fig. 22. Rijk versierde wapende dochter van Atlas, de naam
rusting. (Kopenhagen).
van het gebergte aan de overzijde. Dit eilandje moet het oudste Phoenicische station geweest zijn op hun vaart naar het westen. Later is dat overgebracht naar Gades, (Cadix), daarom zegt
Berard, mogen wij aannemen dat ook de naam "de Verborgene"
op het nieuwe land zal zijn overgegaan, en werkelijk meent hij
in het Semietische werkwoord "sapan", met planken bedekken,
den stam van Hispania teruggevonden te hebben. Meer nog: het
vlot dat Odysseus tenslotte bouwt, komt volgens Berard geheel
overeen met de vlotten, die naar een antiek bericht in deze
streken gebruikt werden.
DE RELIGIEUZE BEWEGING DER 7de EN 6de EEUW.
Betrekkelijk weinig hebben de Grieken aan het oosten ontleend, en zeer sterk hebben zij dat weinige vervormd en aan hun

HET P A R T H E N O N . WESTZIJDE.
De beroemde tempel op den Akropolis. Athene.
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natuur aangepast. Het kon hun echter niet verboten blijven, dat
de religieuze voorstellingen, die bijvoorbeeld de Babylonia's van
hun goden hadden, in sommige opzichten aannemelijker waren
dan de hunne. In Babylon bestond een finantieel onafhankelijke
priesterstand, die gelegenheid had in strenge afzondering over
wijsgeerige en theologische vraagstukken na te denken. Wel is
waar bond hun functie hen aan het oude volksgeloof, doch onafhankelijk van de meeningen der menigte konden zij die voor
zichzelf veredelen en tot zekere hoogte vervormen. Hoewel hun
uitgangspunt, dat niets antlers was dan de oude magische voorstellingen van den oertijd, hun het bereiken van wetenschappelijke waarheden bijna onmogelijk maakte, hebben zij toch op
waarlijk geniale wijze gedaan wat hun mogelijk was. Het schijnt,
dat zij zich bijvoorbeeld de vraag hebben voorgelegd, waarom
elk wezen slechts zijn eigen soort voortbrengt; een hoogst verdienstelijke gedachte, daar niets zoo mo gelijk is, als het alledaagsche als iets bijzonders te zien. En even geniaal is de oplossing die zij vonden: het was, dachten zij, let resultaat van wat
wij nu een evenwicht van krachten zouden noemen, alleen was
het hun niet mogelijk in abstracte krachten te denken; bij hen
werden dat tijdperken. Eerst was er een periode van onbeperkte
vruchtbaarheid, waarin elk wezen alle andere wezens kon voortbrengen. Toen kwam er een tij d van volstrekte onvruchtbaarheid, en tenslotte ontstond de ons bekende wereldorde waarin de
vruchtbaarheid tot het gelijksoortige beperkt is. Wij vinden een
neerslag van die diepzinnige gedachte in een Grieksch werk uit
den aanvang der zevende eeuw, de Theogonie van Hesiodos.
Maar het blijkt dat de Grieken de zaak niet erg best hebben begrepen. Het eerste stadium wordt bij hen de heerschappij van
Uranus (de Hemel) en Gaia (de aarde), dus de groote goden,
die wij reeds kennen. Daarop volgt de heerschappij van een zekeren Kronos, een demon, die om de een of andere reden een
kwaden naam schijnt gekregen te hebben, en van wien nu verhaald wordt, dat hij zijn kinderen placht op te eten. Maar zijn
gemalin verbergt den pasgeboren Zeus, en die brengt zijn varier
ten val en opent de nieuwe aera. — Deze poging tot verdieping
van de religieuze voorstellingen, kan als mislukt beschouwd worden. In alle woordenboeken over de Grieksche mythologie worden niettemin deze vertelsels overgenomen, hoewel ze natuurlijk
op een geheel ander plan staan dan de andere mythen.
Veel dieper en belangrijker was de zoogenaamde Orphische
beweging der zesde eeuw. Men kan haar het best als een theoso13
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fische beschrijven. Zij volgt de oude en slechte, doch onder omstandigheden zeer bruikbare methode, de volksoverlevering op
wijsgeerige wijze te interpreteeren. De religieuze behoeften, die
men daarmede trachtte te bevredigen, waren dezelfde die men
overal terugvindt waar de godsdienst zich begint te verinnerlijken: in de eerste plaats die aan een voortbestaan na den dood.
In de zoogenaamde Mysterien, vertooningen voor ingewij den,
voerde men mythische tooneelen op, waaraan een ethischen zin
werd gegeven. Men zag daar hoe Kora, de liefelijke dochter van
de blonde Demeter, de godin van het rijpende graan, door Hades,
den somberen god der onderwereld, geroofd werd. De ontroostbare moeder, niet wetend waar haar dochter zich be yond, zwierf
over de gansche aarde, tot Helios, de zon, die alles ziet, haar het
geheim verklapt. Nu weigert zij verder graan te laten groeien,
tot Zeus bepaalt dat Kora de eene helft van het jaar bij haar
moeder en de andere bij haar gemaal zal vertoeven. Zoo
werd de liefelijke Kora vereenzelvigd met de gruwzame doodsgodin Persephoneia, wier naam de Verderfster beteekent. Tot
stichting echter werd aan het slot den toeschouwers de graankorrel en de korenaar voorgehouden, als symbool van het leven dat
uit den schijnbaren dood ontkiemt.
Ook buiten de Orphische beweging om begint men de goden
meer als ethische figuren op te vatten. Men kent hun de almacht
toe, en daar deze niet vereenigbaar is met een pluraliteit, worden
ze langzamerhand tot dienaren van Zeus verlaagd. Tegelijkertijd wijzigen zich de moreele opvattingen zelf. Het begrip deugd,
arete, beteekent bij Homerus nog elke goede hoedanigheid, bijv.
de vrouwelijke schoonheid inbegrepen. Later wordt het datgene
wat wij er onder verstaan. Een woord voor het begrip "rechtvaardigheid", wordt bij Homerus nog niet aangetroffen; daar is
alleen sprake van het recht, d. i. de geldende maatschappelijke
regel, of het billijke, d. i. datgene wat een goed koning beveelt,
dus naar gelang van tijd, plaats en omstandigheden. Het nieuwe
woord rechtvaardigheid, heeft echter reeds ooze abstracte beteekenis van een maatstaf, die aan geenerlei toevallige beperking
gebonden is. Moeilijk begint het dezen menschen der achtste,
zevende en zesde eeuw te vallen, 's werelds verloop te begrijpen,
waarin immers dikwijls de slechte zegeviert. Want nog steeds
zijn de begrippen deugd en belooning, ondeugd en straf, innig
verbonden. In deze maatschappij, die op het familieverband is
gebouwd, is de voortzetting der familie-traditie het hoogste goed,
het sterven zonder kinderen de schrikkelijkste straf. Een zekere
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Glaukos, die als een zeer rechtvaardig mensch bekend stond,
kreeg van een vreemdeling een som gelds te bewaren, met een
doorgebroken munt als herkenningsteeken voor den gerechtigde.
Na zijn dood komen de zoons van den vreemdeling met de andere
helft van de munt. Glaukos kan het niet over zijn hart verkrijgen het geld terug te geven; hij zegt dat hij er zich niets van herinnert, vraagt uitstel om zich te bedenken en verzoekt te Delphi
aan Apollo verlof een valschen eed te mogen doen. "Doe het gerust, Glaukos", antwoordt de god, "maar binnen twintig j aar zal
niemand van uw geslacht meer in leven zijn". De doodelijk ontstelde Glaukos vraagt of de godheid het hem niet kwalijk wil nemen, maar het antwoord luidt. "Reeds de vraag was genoeg". En
twintig jaar later was er van zijn heele familie niemand meer in
leven.
Wij vinden dit verhaal bij Herodotus, die ongeveer 430 gestoryen is. Hij heeft ons echter een groot aantal overleveringen uit
de vroegere eeuwen bewaard, waaruit wij zien kunnen, hoe die
menschen gevoeld en gedacht hebben. Wij aanschouwen bij hem
een wereld waarin naast de feodale elementen de stedelijke reeds
groote beteekenis hebben gekregen. Dit is een nieuwe factor in
de geschiedenis der goden. Want de zoogenaamde groote goden
en die aan de natuur ontleend waren, zijn altijd tegelijk stadsgoden. Het plaatselijk patriottisme verheerlijkte hen en bevorderde hun carriêre, gelijk wij zoo sterk bij Hera gezien hebben.
Dat innig verband echter tusschen de goden en den staat werkte
op den duur nadeelig. Want de individueele mensch werd als
het ware even ver van zijn god afgehouden, als deze nader bij
den staat werd gebracht. Een individueele verhouding tusschen
den Griek en bijvoorbeeld Apollo, was nauwelijks antlers mogelijk dan wanneer hij als landverhuizer of koopman scheep ging,
in welk geval Apollo als god van het mooie weer allicht met een
zekere innigheid door hem werd aangeroepen. Voor de ontwikkeling van het godsdienstig bewustzijn is een dergelijke verhouding aanvankelijk schadelijk. Op den duur echter vergemakkelijkt zij het terugdringen van het veelgodendom ten bate van
Zeus, die meer en meer kortweg "de god" genoemd wordt.
Invloed op de goden had ook de plastiek. Oorspronkelijk is
deze overal magisch van karakter. De gelaatstrekken of lichaamsdeelen worden overdreven, om uit te drukken, hoe sterk de krachten zijn, die daardoor worden uitgedrukt of daarin worden ondersteld te zetelen. Eerst wanneer de religie ophoudt enkel een middel te zijn om van de, goden gedaan te krijgen wat men wil, ver-
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dwijnt die magische trek en ontwikkelt zich tegelijk met de hoogere religie de eigenlijke kunst. De Apollo van Tenea heeft nog
een grijns op zijn gelaat; in de vijfde eeuw verdwijnt daarvan de
laatste rest. De goden en godinnen worden nu mannen, vrouwen
of knapen van ideale schoonheid. De waarneming der natuur
werd den beeldhouwers gemakkelijk gemaakt door de groote
plaats, die de sport in het leven innam. Anatomische studien
kwamen niet voor, maar aan het levend model bezat men een
onvergelijkelijk studiemateriaal. Misschien was de sport een erfenis uit den feodalen tijd, die in Griekenland geleidelijker in
den burgerlijken overgaat dan bij ons. Maar diep zat ook in den
volksgeest de lust in den agOn, den wedstrijd, waarvan wij in de
wijsbegeerte nog de sporen zullen kunnen vinden.
Het begrijpen van de Grieksche beeldhouwkunst is voor ons zeer
moeilijk. Ten eerste waren de beelden bijna altijd beschilderd
en de ooren met git of glazuur ingelegd, zoodat wij ze niet kennen zooals ze geweest zijn. Ten tweede zag de Griek antlers dan
wij. Hij was door en door muzikaal, maar de muziek werkte
niet, zooals bij ons, op het gemoed in engeren zin, dus op datgene
wat verwant is aan de sentimentaliteit, doch op zijn harmonisch
gevoel, hetzelfde dat natuurlijk in de plastiek aanwezig is. Een
Griek onderging een beeldhouwwerk eenigermate als een melodie, mits men de melodie dan vooral van hare rhytmische zijde
opneemt. Niet minder eng was de verbinding van muziek en
poezie. Onder begeleiding van de viersnarige harp of Her zong
men de zesvoetige verzen van het epos, dus met een begeleiding
die in onze moderne ooren ietwat schraal zou hebben geklonken.
Men noemde dit later de Dorische toonschaal. Uit Lydie en Phrygie is in de zevende eeuw de klarinetmuziek ingevoerd. Daar het
niet mogelijk is tegelijk op de zoogenaamde fluit te blazen en te
zingen, moest de begeleiding dus aan een tweede persoon worden
toevertrouwd; de muziek kreeg een meer zelfstandig karakter,
waarin het melos meer op den voorgrond trad, en het vers had
zich daarbij aan te passen. Zoo ontstond het distichon : de regelmatige afwisseling van den zesvoetigen en vijfvoetigen dactylus.
Onder invloed daarvan werd nu ook de Tier uitgebreid tot zeven
snaren, waarmede onze gamma gevormd was. Men ziet hoe eng
bij de Grieken het verband was tusschen muziek en poezie. Toch
hebben zij ook zuiver instrumentale muziek gekend. De zoogenaamde nomen waren composities voor fluit alleen. De meerstemmigheid ontbreekt natuurlijk, maar uit de weinige resten, die
tot ons kwamen valt op te maken, dat zij in dat gemis voorzagen,
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door de melodie zeer snel te laten stijgen en dalen, waardoor
datgene, wat wij in het accoord tegelijk hooren om zoo te zeggen
na elkaar kwam. Vreemd lijkt ons het gebruik van klanken
kleiner dan een halve toon; wellicht voorzag dit in het Bemis
onzer dissonanten. Het is typisch dat deze nomen gewoonlijk op
een bepaald onderwerp betrekking hadden, bijvoorbeeld op een
strijd, en dus eigenlijk programma-muziek waren.
De Lydische en Phrygische toonschalen, met de fluit ingevoerd,
wijzen reeds door hun namen op het eigenlijk on-Grieksch karakter dezer muziek. De klarinet-fluit werkt veel meer onmiddellijk
op wat wij gevoel noemen, dan de Tier. Men brengt haar dan ook
uitdrukkelijk in verband met een ander artikel van buitenlandsch
import : de Dionyzische eeredienst. De god Dionysos is oorspronkelijk een vegetatie-demon, die over het geheele Balkanschiereiland vereerd werd en speciaal in boomen werd geacht
te zetelen. Terwijl Demeter meer de voedende zij de der vegetatie
representeert, is hij de in het plantensap opborrelende levenskracht, en in de meest felle uiting daarvan, den wij n, heeft hij
zijn hoofdsymbool gevonden. In Hellas was hij de boerengod.
Met omstandig ritueel werd zijn feest gevierd waarbij de mystieke
wan een rol speelde, doch waarbij ook de vermoording van den
jongen god en zijn wederopstanding vertoond werd. Heden ten
dage wordt in Thracie een dergelijke ceremonie uitgevoerd. Van
de vreemde kusten kwam nu dat gedeelte van het ritueel dat het
bedwelmende, de uitbundige opwinding, op den voorgrond plaatste. Een zoo harmonisch aangelegd yolk als de Grieken moest
daar wel aanstoot aan nomen en heeft dan ook het Aziatisch
karakter van dezen eeredienst aanmerkelijk getemperd. Het is
alsof wij hier met een element te doen hebben waarbij de onderdrukte niet-Grieksche volkbestanddeelen zich uiten. wij vernemen dan ook dat de invoering van den Dionysosdienst op verzet
heeft gestuit. Het bekendste verhaal daarover is dat van Pentheus, wiens naam "lijder" beteekent, den koning van Thebe, die
te goeder trouw de uitbundigheden, door de Thebaansche vrouwen in Bacchische opwinding bedreven, wil tegengaan, en daarbij ellendig omkomt. Deze god straft degenen, die niet in hem
gelooven. Roes, opwinding, religieuze vervolging, ziedaar onantieke elem-enten, die wij eerst terug zien keeren in de periode
van het oer-Christendom, wanneer de antieke menschheid haar
greep over de landen van de Middellandsche Zee verliest.
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Spiritualiteit en pathos zijn de hoofdeigenschappen van den
Griekschen geest. Dit yolk ziet scherp, maar steeds met eigen
oogen. Het gemis aan gemoedsdiepte, dat naar onzen smaak niet
geheel en al door een verheven doch ietwat koel pathos vergoed
wordt, is ook hier gelijk elders verbonden aan een vermogen tot
fijnheid van teekening, en gevoeligheid van observatie, waardoor
haast alles, wat uit hun handen komt schoon is. Het best ziet
men dat in het eenige, dat in grootere hoeveelheden van hun schilderkunst tot ons is gekomen: de vaasversiering. Aanvankelijk
zijn de voorstellingen, die in breede randen om den rand van de
vaas heen loopen, nog stijf. Men ziet er Apollo op zijn wagen met
gevleugelde paarden en de muzen achter zich, zijn zuster Artemis
ontmoetend, die een buitgemaakt hert aan de hand meevoert.
Maar weldra komt er leven en beweging in de figuren. Met forschen greep velt Herakles den Centaur; komisch spartelen de
negers die hij met een enkelen handgreep de keel toesnoert. Wanneer men de Grieken op die vazen ziet, zooals zij er werkelijk
hebben uitgezien, met niets marmerwits meer aan zich, doch met
zwarte baarden en harnassen, die hen zoo dik maken, dat het
is, alsof ze er een duffelsche j as onder dragen, dan geniet men
van de genialiteit waarmede deze eigenlijk onaesthetische figuren
in elk onderdeel fijn zijn geteekend, en in hun geheel wel afgewogen. Blijkbaar heeft de Griek pleizier in alles wat hij ziet, en
hij combineert het ook alleraardigst, doch aan de natuurlijkheid
van het moderne realisme hecht hij geen waarde. Deze teekeningen staan zeer ver of van de latere plastiek. Innig verwant
zijn ze daarentegen aan de beroemde Jonische vertelkunst. De
Joniers zijn waarschijnlijk die Grieken, die het eerst uit het noorden zijn aangekomen. Zij hebben zich het innigst met de Aegeische bevolking vermengd en het meest van hun artistieke begaafdheid overgenomen. Zij bezitten een fantasie, waar men later
.vergeefs naar zoekt. Terwijl de mythische stof, die in de eerste
periode der Grieksche geschiedenis geschapen was, de geheele
oudhe id door bijna onveranderd gebruikt wordt, en nauwelijks
vermeerdert, is de Grieksche geest in de 7e en 6e eeuw onder
Jonische invloed bezig overal interessante Bingen op te merken
of te fantaseeren. De oude verhalen, die Herodotos voor ons bewaard heeft, geven daarvan een goed idee. Waarheid moet men
er niet al te veel in zoeken, maar zij zijn altijd interessant.
Wanneer Herodotos vertellen zal wie Cyrene gesticht hebben, dan
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moet het iemand wezen wiens moeder stiefdochter was, door haar
stiefmoeder belaagd en belasterd. De karakterlooze vader geeft
het kind aan een koopman, nadat hij hem eerst heeft laten zweren ermee te doen wat hij zeggen zal. De koopman moet het dan
in zee werpen. Deze echter volvoert zijn opdracht alleen naar de
letter: hij werpt het meisje in zee, maar met een lang touw om
het middel, waarmede hij het zoo snel mogelijk weder naar boven
haalt. — Waarom de Perzen Egypte veroverd hebben? Wel, dat
was omdat Cambyses door den Egyptischen koning leelijk bedrogen was. Cambyses had hem om een zijner beroemde oogartsen gevraagd, en die, zeer tegen zijn zin, naar het barbaarsche
Perzie getransporteerd, had zich op Amasis gewroken, door de
schoonheden van diens dochter zoo op te hemelen, dat Cambyses
haar ten huwelijk vroeg. Amasis, weinig zin hebbend haar aan
den woesten man toe te vertrouwen, stuurt de dochter van een
hoveling, maar deze verraadt de toedracht der zaak, en nu zweert
Cambyses in Egypte geen twee steenen op elkaar te zullen laten.
Dezelfde Amasis verbreekt het verbond met Polycrates den tyran
van Samos, niet uit overwegingen van hooge politiek, zooals wij
nuchtere menschen zouden denken, maar omdat Polycrates al
te gelukkig is, wat door de geschiedenis van zijn ring bewezen
wordt. En daarbij weet Herodotos zoo aardig langs zijn neus
weg te zeggen wat hij eigenlijk bedoelt. Men was in zijn tijd niet
zoo blij als men wel wenschte. De levenslustige Grieken, geheel
tot het aardsche gekeerd, ondervonden langzamerhand die
vreemde en onbegrijpelijke tegenslagen en ongelukken, die zich
altijd bij het intreden van ingrijpende economische omstandigheden plegen te verveelvoudigen. Zij begrepen het leven niet
meer, en uitten hun verwondering en weemoed, als kinderen tusschen een lack en een traan. Hoe aardig weet de geschiedschrijver dat niet in de volstrekt onhistorische geschiedenis van Solon's
bezoek bij Croesus naar voren te brengen. De rijke Lydische
koning meent gelukkiger dan iemand anders te zijn; Solon kept
geen andere gelukkigen dan die reeds dood zijn. De Argivische
priesteres, die zoo geroerd was door de kinderliefde van haar
beide zoons, smeekt de godin dat hun het beste geschieden moge,
dat voor menschen is weggelegd, en de godin verhoorde haar
bede: den volgenden dag waren ze allebei dood.
Gelijk overal zocht men zich tegen de gevaren van het bestaan
te beschermen door een strenge observatie der zedelijkheid. De
Homerische Grieken dachten daar weinig of niet over na. De
literatuur dezer periode echter is er vol van. Wanneer een Pinda-
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ros of Simonides in verheven bewoordingen de overwinning bezingt, die zijn beschermers in de kampspelen behaald hebben, en
den roem herdenkt van hun geslacht, dan voegt hij daarbij ethische bespiegelingen, die wij daar ter plaatse niet zouden verwachten en moeilijk kunnen waardeeren. De Grieken dachten er anders
over. Wanneer de kinderen genoegzaam lezen en schrijven geleerd hadden, dan liet men hen de gedichten dier meesters uit
het hoofd leeren en voordragen, met de uitdrukkelijke bedoeling,
dat zij zich de daarin gegeven zedelessen ten nutte zouden maken.
En om het geleerde dan nog dieper to prenten in hun gemoed,

Fig. 23. Het Theseon in Athene.

zegt Plato, leerden zij ze later op muziek voordragen. Wat wij
"kennis" noemen, speelde dus in de opvoeding slechts een zeer
geringe rol. Lezen, schrijven, lichaamsoefening en muziek was
de hoofdzaak; daarnaast waarschijnlijk eenig onderricht in de
wetten van den staat. Het weten van de antieke menschen was opvallend weinig. Afgezien van een kleine groep intellectueelen
bestond de kennis der wereld uit persoonlijke mededeelingen
en losse geruchten, aangevuld, en voor een aanmerkelijk deel vervalscht, door mythen en sagen. Wells heeft de opmerking gemaakt
dat wij thans veel meer van de toenmalige wereld weten dan de
tijdgenooten ooit gedaan hebben.
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DE STRIJD TEGEN PERZIE.
De zwaarste beproevingen had het Grieksche yolk in den strijd
tegen Perzik te doorstaan. Hier traden Azie en Europa met elkander in het strijdperk. De dappere kamp der Grieken tegen de
legerscharen van den Perzischen koning redde de cultuur van
het Avondland.
De Grieksche kolonisten, die zich in Sicilia en Italie hadden
nedergezet, werden in hun onderneming door het geluk begunstigd. Hetzelfde was het geval in Klein-Azie, maar hunne uitgebreide handelsbetrekkingen, groeiende macht en rijkdom wekten de begeerigheid van afgunstige en
heerschzuchtige buurstaten. In het westen bedreigde het Semietische Karthago
de Grieksche voorposten; in het oosten
wierpen de Perzen verlangende blikken
op de Grieksche handelssteden, die hun
den weg naar de zee versperden. De koning van Lydie, Croesus had verschillende Grieksche steden gedwongen tribuut
te betalen.
De Pers Cyrus, die in het jaar
550 Media bij zijn land had ingelijfd, probeerde de Grieksche kolonien er
toe te bewegen een bond tegen Lydie te
vormen, maar zij gingen hier niet op in. Fig. 24. Boven een Grieksch
De hoop echter, die zij hunnerzijds in een oorlogsschip, voortgedreven
zeilen en riemen. Beverbond hadden, door Lydie, Babylonia door
neden een handelsschip dat
en Egypte gevormd, zou geheel in duigen
geen plaat8 bood voor
roeiers.
vallen. In het jaar 546 sloeg het noodlottige uur voor Lydie, in 539 werd Babylon geheel verslagen,
en in het jaar 525 onderwierp Cambyses, Egypte. Niets belette
den Perzischen koning nu langer zich in het bezit van de kust te
stellen; de Grieksche kolonien moesten het geweldige rijk tribuut
betalen, en werden zelfs gedeeltelijk ingelijfd, terwijl zij militaire plichten moesten vervullen. In het jaar 521 kwam Darius aan
de regeering, en de Grieken ervoeren nu, wat het zeggen wil onder
een militaire macht te staan, die tevens wereldmacht is.
In het jaar 513-512 ondernam Darius een krijgstocht tegen de
Scythen in Zuid-Rusland. Hij overschreed den Hellespont, en

202

DE GRIEKEN

bracht Thracie en Macedonia en kort daarop ook de Grieksche
eilanden Imbros en Lemnos onder de Perzische heerschappij.
Deze veldtocht was een zeer belangrijke voorbereiding voor den
aanval, die nu tegen Europa zou plaats vinden.
Milete, de schoonste onder de Grieksche steden in Klein-Azie,
poogde om de andere steden tot een opstand tegen den Perzischen koning te bewegen (500). Men wendde zich ook tot het
moederland, met het verzoek om ondersteuning. Sparta weigerde,
maar Athene en Eretria op Euhoed zonden een klein aantal oorlogsschepen. In het begin had de
bond het geluk op zijn hand, en
Sardes, waar de Satraap, de gouverneur over de Jonische eilanden zetelde, werd ingenomen.
Maar op den duur moest men het
tegen de Perzische macht afleggen. In het jaar 495 werden de
Grieken in den zeeslag bij Lade
overwonnen, in het volgend jaar
werd Milete ingenomen en met
den bodem gelijk gemaakt.
Het spreekt van zelf, dat Darius nu nog in zijn plannen versterkt werd, die hij toch al had
opgevat. Hij wilde zich nu tegen
Athene en Eretria wenden, die
toch den opstandelingen steun
hadden verleend. Hij trok daarbij
voordeel van de eindelooze partijtwisten, waarin de Grieksche
staten onderling waren gewikFig. 25. Pallas Athene, bescherm- keld. In het jaar 492 werd een
godin van Athene.
expeditie onder Mardonius uitgezonden. Deze drong met zijn leger tot Macedonia door, waar hij op
krachtigen tegenstand stiet, terwijl de vloot de kust volgde. Maar
toen de vloot het voorgebergte Athos op Chalkidike wilde omzeilen, leed zij door een storm zoo geweldige verliezen, dat Mardonius gedwongen werd terug te keeren. Het volgend jaar zond
Darius een gezantschap naar Griekenland met den eisch, dat de
Grieken als teeken van onderwerping den gezanten water en aarde
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moesten geven. Verschillende Grieksche staten wisten niet goed,
wat zij zouden doen.
Sparta en Athene besloten tegenstand te bieden.
In het jaar 490 waren de Perzen met hun oorlogstoerustingen
klaar. Datis en Artaphernes kregen het opperbevel over leger en
vloot. Het leger bestond uit boogschutters en uit ruiters, de troepen
waren geoefend en ervaren. De vloot zeilde naar Euboed, waar
Eretria werd verwoest, en nu zou
Attica het zelfde lot ondergaan. De
voordeeligste landingsplaats was de
bocht bij Marathon. Daar beloofde
een groote laagvlakte, die verder in
het land steeds smaller werd, en die
door bergpassen begrensd werd, een
goede legerplaats te zullen vormen.
Met den verdreven Hippias aan
boord stevende men daarheen. In
hun nood smeekten de Atheners de
Spartanen om hulp, maar zij kregen
niets dan uitvluchten te hooren. Zij
moesten dus alleen den machtigen
vij and weerstand bieden, alleen het
Heine Plataeae zond hulp. De opperbevelhebber Miltiades wilde niet op
de laagvlakte strijden, hij was bang
voor de superieure Perzische ruiters.
Na drie dagen gewacht te hebben,
begon hij den slag. De Grieken, die
in dichte gelederen waren opgesteld,
doorbraken de Perzische slagorde,
de met lansen gewapende Atheners
brachten verwarring onder de Perzische boogschutters, en de Perzi- Fig. 26. Apollo, aanvoerder der
muzen.
sche ruiterij kreeg geen gelegenheid
voor machtsontploofing. De Perzen
moesten vluchten en de vloot zeilde weg.
De overwinning bij Marathon deed heel Athene jubelen, en de
Atheners overdreven in hun trots de beteekenis van lien slag.
Maar die nederlaag wekte Darius tot nieuwe laden op. Hij
stierf echter in het jaar 485 en werd opgevolgd door Xerxes, die
zich eerst met Egypte moest bezighouden. Zoo hadden de Grieken
weer tot 481 den tijd, toen de Perzen wederom tot den strijd uit-
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gerust waren. In dezen tijd woedden er weer veel partijtwisten;
toch gelukte het den genialen en dapperen Themistocles om een
vloot uit te rusten, en tevens sloten vele staten, waaronder Sparta
en Corinthe de belangrijkste waren, een verdedigend verbond met
Athene.
In het jaar 480 trokken de Perzen het land in.
De verbonden Grieken besloten de nauwe passen bij de Thermopylae met een kleine troepenmassa
te bezetten. De opdracht om de Perzen tegen te houden, tot de beslissende
zeeslag zou hebben plaats gevonden,
viel den Spartaan Leonidas toe. Hij
hield verschillende dagen stand, tot
hij eindelijk omsingeld werd, waarbij de heele troep den heldendood
stierf. De vloot had zich bij Artemision opgesteld, en stootte hier op de
Perzische; na het erode van den strijd,
die Brie dagen duurde, waren de Grieken gedwongen om te wijken. Tegelijkertijd trok het leger naar de landengte van Corinthe, en heel Attica
werd aan Xerxes prijs gegeven, die
Athene in brand stak. Ondertusschen
had Themistocles de vereenigde vloten
in de zeeengte bij Salamis verzameld,
en er goed voor gezorgd, dat er voor
de Grieken geen mogelijkheid overbleef uit te wijken. Hij zette dus alles
op een kaart. Het geluk was aan de zijde der Grieken, en in het eind van September 480 leed Xerxes een nederlaag,
Fig. 27. Herakles (Rom. Her(Glyptotheek Kopen- -waardoor hij zijn halve vloot verloor
cules).
en die hem noopte terug te keeren. Het
hagen).
landleger had wel is waar onder bevel
van Mardonius tweemaal het verlaten Athene verwoest, maar
reeds in den zomer van 479 leed het een geweldige nederlaag bij
Plataeae. Daar voerde de Spartaan Pausanias het opperbevel
over het Grieksche bondsleger. Mardonius viel en de overblijfselen van het Perzische leger keerden naar huis trug.
De westelijke Grieksche kolonien waren spoedig sterke handelsconcurrenten voor de Carthagers en voor de Etrusken gewor-
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den, die hun macht over Sicilie, Sardinie en Corsica wenschten uit
te breiden. Vooral de Carthagers zagen met onrust, dat de Grieken
aanhoudend hun invloed in de Middellandsche zee aan het uitbreiden waren. Carthago sloot waarschijnlijk een verdedigend
verbond met den Perzischen koning, en terwijl deze in het jaar 480
in het oosten er zich op voorbereidde, om den Grieken den genadestoot toe te brengen, ondernam tegelijkertijd de
Semietische handelsrepubliek een grooten aanval tegen de West-Grieken. Doch deze aanval
mislukte.
ATHENE ALS LEIDENDE STAAT.
In den strijd tegen de
Perzen had Athene zich
het meest onderscheiden,
maar het had ook de
grootste verliezen geleden. De slag bij Marathon en de schitterende
overwinnig bij Salamis
hadden Athene's aanzien
doen stijgen. Maar de
stad was door de Perzen
verwoest, de overwinning was dus wel duur
gekocht. Athene moest
opnieuw worden opge- Fig. 28. Koning Menelaos met het lijk van
bouwd, en door sterke
Pat roklos.
muren worden omgeven.
Sparta en de andere bondgenooten zagen niet gaarne, dat Athene
op deze wijze versterkt werd, maar het gelukte Themistocles toch
om dit besluit door te zetten, en reeds een jaar na den slag bij
Plataeae, was Athene door een sterken ringmuur omgeven.
In de lente van het jaar 478 werd Pausanias met een bondsvloot uitgestuurd om het geluk verder te beproeven. Hij bevrij dde Cyprus en drong tot Byzantium (Constantinopel) door;
hier schijnt hij met den koning der Perzen in verbinding te zijn

206

DE GRIEKEN

getreden. De verbonden staten wilden niet langer onder zijn lei-

ding den oorlog voortzetten, maar verzochten Athene het
opperbevel in den strijd tegen de Perzen op zich te nemen. Zoo
kwam het Attisch zeeverbond tot stand. (477) De verbonden sta-

Fig. 29. Een der beroemdste antieke kunstwerken uit den lateren tijd. De Trojaansche priester Laokoon, die zijn landgenooten had gewaarschuwd tegen het
houten paard der Grieken en samen met zijn beide zoons gedood werd door twee
zeeslangen, die Apollo hun had toegezonden. (Rome).

ten namen de verplichting op zich, om een bepaald aantal schepen
uit te rusten of ieder jaar een bepaalde som te betalen. De vereenigde vloot stond onder het opperbevel van Athene. De leidende
staatslieden in Athene waren in lien tijd Themistocles, de leider
van de volkspartij, en Cimon de leider van de conservatieven.
De democraten, die Athene's macht grooter wenschten te maken,
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ook dan wanneer dit een breuk met Sparta zou tengevolge hebben vormden de oorlogspartij. De tegenstanders van de politiek
van Themostocles, schaarden zich om Cimon, den zoon van Miltiades, den overwinnaar van Marathon. Cimon verrichtte zijn
eerste groote daad in de jaren 476 475 toen de laatste Perzische
troepen uit Europa werden verdreven. In denzelfden tijd stelde
Pausanias zich op eigen initiatief in het bezit van Byzantium.
De Atheners verdreven hem, en toen de Spartanen hoorden, dat
hij zich in onderhandelingen met den Perzischen koning had begeven, werd hij in een tempel ingemetseld. Zoo eindigde de overwinnaar van Plataeae zijn leven; een hard noodlot stond ook den
overwinnaar van Salamis te wachten. De Spartanen poogden
hem moeilijkheden in den weg te leggen, en Cimon wilde hem
verwijderen. Toen de Spartanen verklaarden, dat zij bewijzen
in handen handen, waaruit bleek, dat hij in Pausanias' verraad
was betrokken geweest, werd hij, ofschoon hij afwezig was, toch
ter flood veroordeeld. Themistocles eindigde zijn leven bij den
Perzischen koning. Nu kreeg Cimon de leiding in handen. De
oorlog tegen de Perzen werd voortgezet en de kusten van KleinAzie werden bevrijd.
In het jaar 465 braken in Sparta, waar de Heloten opstonden,
ernstige onlusten uit. De Messeniers vereenigden zich met
hen. De toestand werd zoo ernstig, dat Sparta zich genoodzaakt zag hulp bij Athene te gaan vragen. De democratische
partij, die nu Pericles als leider had, wilde Sparta niet ondersteunen, maar Cimon zette zijn wil door, en trok (462) naar den
Peloponnesus. Daar het hem echter niet gelukte de opstandelingen tot onderwerping te brengen, vatten de Spartanen wantrouwen tegen hem op, en lieten hem weer vertrekken. Gedurende de afwezigheid van Cimon had de volkspartij belangrijke veranderingen in het staatswezen weten door te voeren. De Areopagus had zijn politieke voorrechten verloren, en deze waren aan
de leden van den raad van de vijfhonderd, en aan de rechtbank
der gezworenen geschonken. Toen Cimon na zijn terugkeer de
oude orde weer wilde herstellen werd hij door het schervengerecht verbannen. De beide vragen, die gedurig op een antwoord wachtten, betroffen de verhouding tot Perzie en tot Sparta.
Sparta werd door zijn eigen aangelegenheden in beslag genomen,
zoodat het geschikte oogenblik gekomen leek, om in Egypte een
slag tegen Perzie te slaan. Maar juist in dien tijd lukte het den
Spartanen om het oproer meester te worden. Zij kregen weer
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Rug van den troonzetel van Tut-Ankh-Amon. Geciseleerd goud
met glas, fayence en gekleurde steenen, voorstellende den koning
en de koningin in gala. (1300 v. Chr.)
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hun handen vrij en zonden een leger naar Midden-Griekenland,
waar zij Thebe wilden helpen, om de overmacht in Boeiitie te
verkrijgen. Een Atheensch leger, dat tegen hen werd uitgezonden
werd verslagen, maar Cimon, die in Sparta een goeden naam
had, wist het klaar te spelen, met dezen staat een wapenstilstand te sluiten, en in den daarop volgenden slag vernietigde
Athene Thebe's plannen betreffende de "hegemonie" d. i. leidende positie. Maar drie jaar na deze overwinning, welke Athene
voor den tijd van tien jaar een grooten invloed op de zaken in
Midden-Griekenland verzekerde, waarin dan ook het hoogtepunt
van dezen staat valt, kwam er een catastrophe aan het andere
front opzetten. Egypte was een opstand tegen den Perzischen
koning begonnen, en het Atheensche leger, dat op voorstel van
Pericles werd uitgezonden, droeg er aanvankelijk veel toe bij, om
de onderneming te doen slagen. Maar plotseling kwam in Athene
het bericht binnen, dat het oproer bedwongen, en het Atheensche leger volledig vernietigd was. Hoe bang men voor de
Perzen was, blijkt het beste uit het feit, dat de bondskas, die tot
dusver op het eiland Delos onder de bescherming van het heiligdom van Apollo was bewaard, in het zelfde jaar (454) naar
Athene werd overgebracht, waar men zich met alle kracht tot
den strijd toerustte. Cimon kwam uit zijn tienjarige ballingschap
terug, en waarborgde den wapenstilstand met Sparta, waarna
hij met de vloot naar Cyprus trok. Daar stierf hij, maar de vloot
behaalde een schitterende overwinning, (449) welke de vredesonderhandelingen in Susa bespoedigden. In het volgende jaar
werd de zoogenaamde vrede van Callias gesloten, die bijna 35
jaar duurde. Maar de poging van Athene, om met geweld de
leidende positie in Midden-Griekenland te handhaven, mislukte,
en de belangentegenstelling tusschen Athene en Sparta trail steeds
duidelijker naar voren, ondanks het feit, dat er in 446 een dertigjarige vrede gesloten werd.
De ongelukkige afloop der Atheensche krijgsbedrijven verwekten bij het yolk een toorn tegen Pericles, die met verbanning werd
bedreigd. Maar hij, die dit voorstel deed, werd met zijn eigen
wapens getroffen. De Atheners hadden een goede reden om Pericles dit lot te besparen, want na den vrede brak er een
nieuwe tijd, een gouden tijd voor Athene aan. Phidias versierde
het Parthenon met de prachtigste werken, en in het treurspel
beeldde Aischylos de macht van het noodlot uit, van het onafwendbare noodlot, dat alles naar beneden trekt. Sophocles perfectionneerde het treurspel, en Euripides schetste de mensche14
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lijke hartstochten en begeerten in al hun ruwe en ware kracht.
Herodotos besehreef den strij d van Europa en Azie. De philosoof Democritos ontdekte de deelbaarheid der stof, die uit atomen bestaat, en in denzelfden tijd verkondigde Socrates op de
markt en in de straten van Athene de leer van het onderzoek
naar het eigen ik.
Maar kwade dagen naderden. In Griekenland was
voor den vrede nooit een
lang leven weggelegd.
DE PELOPONNESISCHE
OORLOG.
Corinthe en Corcyra, dat
oorspronkelijk een Corinthische kolonie was geweest,
wedijverden om de macht
in Epiros en in Akarnanie.
Een oproer in Epidamnos
(het tegenwoordige Durazzo) maakte, dat de beide
concurrenten op elkaar botsten, en Corcyra, dat de
macht van Athene vreesde,
wendde zich toen tot Athene
Fig. 31. Myron : de Diskuswerper.
Omstr. 450 v. Chr.
om hulp. De Atheners stonden nu voor een lastige keus,
aan den eenen kant wilden zij niet met den Peloponnesischen
bond breken, aan den anderen kant bezat Corcyra na Athene
de beste vloot. De Atheners poogden zich uit deze lastige situatie te redden, door een verdedigend verbond met Corcyra te sluiten, maar toen Corcyra in een zeeslag door Corinthe verslagen
werd, en Athene daarop Corinthe verhinderde om deze overwinning te benutten, was de boog tot op het uiterste gespannen;
spoedig zouden nog nieuwe strijdpunten naar voren komen. Op het
schiereiland Chalkidike lag een kolonie van Corinthe, Potidaeae,
die met Athene een bondgenootschap had aangegaan. Het gelukte den Corinthiers ondertusschen om die stad weer aan hun
kant te brengen, maar de Atheners sloten haar in, en poogden
door invoerverhoden den handel van Megara nadeel toe te
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brengen. Nu wendden de Megarensen zich tot den Peloponnesichen
bond en zij klaagden de Atheners wegens vredebreuk aan. Pericles,
die niet op de eischen van de Spartanen wilde ingaan, besloot tot
den oorlog. Sedert lien tijd was Griekenland in twee partij en verdeeld: de Atheensche en de Spartaansche. De Spartanen hadden den heelen Peloponnesus met uitzondering van Argos, dat zich
neutraal hield, Megara, Corinthe Boolitie, Locris, en Phocis aan
hun kant. De bondgenooten van Athene waren: Thessalia,
Plataeae, Akarnania Corcyra en de uitgebreide zeebond.
In het jaar 431 richtten de Thebanen
een aanval tegen Plataeae, die echter
mislukte. Toen zonden de Spartanen
een gedeelte van hun leger tegen Attica,
maar om zich te wreken zonden de Atheners een vloot tegen den Peloponnesus. In
het volgende jaar ondernamen de Spartanen weer een veldtocht tegen Attica,
maar dit maal moesten zij voor een sterker vij and terugtrekken. In Athene
woedde namelijk een vreeselijke pest,
die tal van slachtoffers eischte. Onder
„CS'
hen bey ond zich ook Pericles, die in 429
stierf. In het volgend jaar viel Lesbos
Fig. 32. Pericles, de
grootste staatsman van
van Athene af, en de stad Mytilene werd
Athene,
stierf in 429.
in den Peloponnesischen bond opgenomen, maar reeds in het volgend jaar namen de Atheners de stad,
en behandelden haar met de grootste wreedheid. Tegelijkertijd
hadden zij het ongeluk, dat Plataeae, dat twee jaar lang aan de
verbonden machten weerstand had geboden, ingenomen werd. In
het jaar 426 trad er een verandering in bij de Atheensche oorlogsvoering. De veldheer Demosthenes verlangde, dat men van de
verdediging tot den aanval zou overgaan, en in den loop van het
jaar 425 vonden er ook enkele gelukkige ondernemingen plaats.
Zoo greep de vloot Pylos in Messenie aan, en de Spartanen waren
genoodzaakt uit Attica te trekken, om Pylos te bevrij den. Maar
zij werden zoowel te land als ter zee verslagen, en zij begonnen
daarom met vredesonderhandelingen.
Na Pericles was Cleon de leider van de Democraten in Athene.
Hij stelde den Spartanen zulke onmogelijke eischen, dat daardoor de oorlog voortgezet werd. Daar Athene in Pylos enkele
voorname Spartanen gevangen had genomen, die het als gijzelaars vasthield, ontkwamen de Atheners op die manier aan de
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verdere verwoesting van hun land. In denzelfden tijd behaalde
de leider van de conservatieven met de vloot eenige overwinningen. Het begon er nu voor de Peloponnesiers tamelijk bedenkelijk uit te zien, tot de Spartaansche veldheer Brasidas bet
opperbevel in handen kreeg. Het was het voornemen van dien
dapperen veldheer door Midden- en Noord-Griekenland te trek-

Fig. 33. Orestes doodt Aegistos, den moordenaar zijns vaders.

ken, en Thracie te dwingen van Athene afvallig te worden. Ilij
drong in Thessalia door, en nam daarop Amphipolis, dat de sleutel van Thessalia was. Daar stuitte hij op Cleon, en in een sellermutseling vielen beide veldheeren. (422). De vredespartij van
Nicias kreeg nu de overhand en na lange onderhandelingen sloten
de Atheners en de Spartanen vrede met elkaar (421). Maar de
bondgenooten van Sparta, die bang waren, dat Sparta en Athene
nu de macht met elkaar zouden gaan deelen, erkenden dien vrede
niet, en de oorlogspartijen in Sparta en Athene kwamen weer aan
het roer. De vrede, die Nicias voor vijftig jaar gesloten had,
duurde niet lang.
In Athene ijverde Alcibiadis, die door zijn schoonheid, zijn
hooge geboorte en zijn bekwaamheid uitblonk, voor den oorlog.
Onder zijn leiding kwam er een bond met Elis, Argolis, en Man-
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tinea tot stand, die tegen Sparta en Corinthe werd gesloten. Twee
jaar later (418) deden de Spartanen door hun overwinning bij
Mantinea dien bond uiteen gaan. Alcibiades had dus ook niet veel
succes gehad, en een politicus sloeg voor om hem voor tien jaar
te verbannen. Maar hem trof toen het ongeluk, dat hij toen zelf
door die straf werd getroffen. In dien tijd kwam er een gezantschap van Sicilie, waar Athene een bondgenoot had, die door
Syracuse bedreigd werd, Alcibiades gaf nu
den raad, niet uit persoonlijke eerzucht,
zooals men wei gemeend heeft, maar uit
motieven, die met de handelspolitiek in
verband staan, om den Siciliaanschen
bondgenooten hulp te bieden. Er werd een
vloot uitgerust, die onder bevel van Alcibiades en Nicias uitzeilde. Alcibiades werd
echter aangeklaagd, dat hij de goden bespot had. Niet zoodra was hij aangekomen, of hij kreeg het bevel weer naar
huis terug te keeren, om zich tegen deze
beschuldiging te verdedigen. Hij vluchtte
naar de Spartanen, die met graagte ingingen op de wraakplannen, die hij tegen zijn vaderstad gesmeed had. Nicias
was niet de man om de Atheensche oorlogsondernemingen te leiden, en toen de
Spartanen zich op den raad van Alcibiades dan ook plotseling naar Sicilie begaven, en Syracuse ontzetten, moest
Nicias zich overgeven. Deze nederlaag
(September 413) was een vernietigende Fig. 34. De Doryphoros
slag voor Athene. Nu was voor de onder- (speerdrager) van Polykleitos (Nape's).
drukte bondgenooten het oogenblik gekomen om zich te verheffen, Euboea, Lesbos, en Chios vielen af,
en gingen tot Sparta over, waarna het ook gelukte Teos en Milete
op zijn zijde te brengen, en dat tevens een verbond met den Perzischen erfvijand sloot, dat allesbehalve eervol was. Het dreigend
gevaar had een regeeringsverandering in Athene tengevolge, waar
men de oorlogspolitiek van de volkspartij moede was. De welgestelde burgers, met welke de gevluchte Alcibiades onderhandelingen had aangeknoopt, wendden zich tegen de Democraten, en
het eind was, dat Alcibiades weer werd teruggeroepen en met succes tegen Sparta streed. Maar hier was ondertusschen Lysander
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als bevelhebber over de Peloponnesische vloot uitgezonden. Hij bekrachtigde den bond met Perzie en toen hij in 407 bij Notion op
de Atheensche vloot stiet, overwon hij haar. Ofschoon Alcibiades
niet bij dezen slag tegenwoordig was geweest, werd hij toch afgezet,
en in het volgend jaar trof Lysander hetzelfde lot. Kort daarna
leden de Spartanen een nederlaag bij de Arginusische eilanden, en
zij besloten daarom Lysander weer het opperbevel in handen te
geven. In den slag bij Aigospotamoi vernietigde deze de laatste
Atheensche vloot, en den 24sten April van het jaar 404 hield hij
zijn feestelijken intocht in het overwonnen Athene. De Peloponnesische oorlog was ten einde; het trotsche Athene moest zich aan
den overwinnaar overgeven.
ATHENE'S HEERLIJKHEID.
De kunstenaars en denkers, die Athene's naam vereeuwigd hebben, waren slechts voor een deel uit Attica afkomstig. Hierin was
Athene juist evenals andere groote cultureele middelpunten. Men
pleegt het zoo op te vatten alsof dat samenstroomen van alle groote
krachten het gevolg van de democratische instellingen is geweest. Ik meen dat te mogen betwijfelen. Men moet zulk een
vraag niet onder de oogen zien met modern politieke vooroordeelen. De antieke democratie was een andere dan de onze. Het
gebruik van slaven voor haast alien handenarbeid is in dit opzicht reeds beslissend. Zelfs de meest verwoede democraten hebben nooit aan de bevrijding der slaven gedacht, en dat terwijl die
in meerderheid gekocht werden, en dus van roof afkomstig waren.
Het verkoopen van krijgsgevangenen die zich niet konden vrijkoopen en de menschenroof zijn zulke afschuwelijke Bingen dat
wij ons nauwelijks kunnen voorstellen dat het antiek geweten
daar nimmer aanstoot aan heeft genomen. Niettemin is het zoo.
Naar de getuigenis van haast alle groote geesten der oudheid
Was de democratie niet de geschikste staatsvorm en wat Athene
ons daarvan te zien heeft gegeven, ondersteunt sterk die opvatting.
De oorzaak zal wel zijn dat de politieke eenheden in de oudheid
te klein waren. Wanneer ten onzent een maatschappelijke klasse
invloed krijgt op de regeering, dan pleegt zij then wel tot eigen
voordeel aan te wenden, maar het aantal personen dat er toebehoort is zoo groot, en de verhoudingen zijn zoo ingewikkeld, dat
de kiezers nauwelijks hopen mogen persoonlijk voordeel van de
overwinning hunner partij te behalen. In Griekenland daaren-
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tegen zat men dicht op elkaar en de economische betrekkingen
wareri zeer eenvoudig. Dientengevolge kregen de politieke twisten
jets persoonlijks. Met ijskoud egoisme volvoerde de overwinnaar
zijn vernielingswerk tegen de tegenpartij en ontzag zich niet hem
openlijk te berooven. Wie zich herinnert, hoe de zoogenaamde
Dertig in Athene gewoed hebben, kan zich voorstellen, dat zulke
toestanden een yolk moreel moesten ondermijnen. Het blijft dan
niet langer vreemd, dat juist het hoogbeschaafde Athene op de

35. Sophokles (496Fig.
406 ) . Treurspeldichter. Onder
de werken die bewaard bleven,
noemen wij Elektra, Oidipus
en Antigone.

Fig. 36. Euripides (485-406)
dramatisch dichter, schreef o. a.
Medea, Iphigeneia en Orestes.

meest barbaarsche wijze tegen zijn vijanden is opgetreden. Toen
des avonds het bericht kwam -van de vernietiging van de laatste
krijgsmacht in den Peloponnesischen oorlog, deed niemand in
Athene een oog toe, ook zij niet, die geen persoonlijke verliezen
te betreuren hadden, daar alien vreesden, dat de overwinnaars hen
even wreed zouden behandelen, als zij zelf het op hun tijd gedaan hadden.
De beide groote uitingen van het Athene der vijfde eeuw zijn
de plastiek en het drama. Zij ademen denzelfden geest. Het standbeeld is de mensch zooals hij geboren wordt en leeft, onafhankelijk
van de invloeden die uitgaan van de wisselvalligheden des 'evens.
Het zijn mannen en vrouwen, goden of godinnen, athleten of symbolische figuren, in hun hoogste schoonheid, maar steeds menschelijk, en niets meer of minder dan menschelijk. Al bekijkt
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men een gansche collectie Grieksche beeldhouwwerken, men zal
daarmede zijn kennis van de Grieksche typen, zooals ze op de
markt te vinden waren, niet verrijken. Het menschelijke wordt
in zijn hoogste en edelste uitingen nagestreefd, maar het menschelijke zooals het voetstoots te vinden is. Nog treffender is dat in
de tragedie. Geest en gemoed immers zijn in veel hoogere mate
aan verandering onderhevig dan het lichaam. Men kan zeggen dat
het laatste voor zijn ontwikkeling natuurlijke grenzen heeft, waarbuiten de
schoonheid ophoudt. Niet alzoo geest en
gemoed. Een Shakespeare heeft vele karakters, stemmingen en gevoelens uitgebeeld, die geenszins den adel zijner
scheppingen verminderen. Niets daarvan in het Attische drama. Wanneer Oedipus j ammert over de misdadige onverschilligheid zijner zoons en daartegenover de roerende aanhankelijkheid zijner dochters plaatst, dan voert de dichter
die gevoelens tot een hoog pathos op,
loch het is alleen die hoogte, die de passage boven het alledaagsche verheft; de
materieele
ondergrond der gevoelens is
3 7. Socrates.
Fig.
voor ieder gelijkelijk te begrijpen. Elektra kan geen vrede vinden in een toestand waarbij de moordenaar haars vaders samen met haar moeder de stad regeert. In haar rabiaat verzet tegen de machthebbers
overschrijdt zij verre de grenzen van het alledaagsche, maar dat
iemand bezwaar heeft tegen den moordenaar zijns vaders als
huisgenoot en tegen een moeder die eigenlijk blij is als zij den
dood van haar zoon verneemt, uit vrees dat hij als wreker zou
optreden, dat begrijpt de allereenvoudigste sterveling.
Wel is waar begint met Euripides de zoogenaamde psychologische strooming, die zich in de jongere Attische komedie voortzet. Maar dat is dan een psychologie, die uitgaat op typen, d. w. z.
eigenlijk op belichaamde karaktereigenschappen. Het is ongetwijfeld een concessie van den hoog-Attischen geest aan een
breedere en meer vulgaire belangstelling, maar zij is nimmer ver
gegaan.
De Grieksche tragedie draagt naar oorsprong en wezen een religieus karakter. Het is het oude vraagstuk van het onverdiende
leed dat de dichters bezig houdt, maar zij zijn tot een nieuwe
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oplossing gekomen. Het ongeluk, dat ons buiten onze schuld treft,
is geenszins een toeval en nog minder aan de onverschilligheid
der goden te wijten. Integendeel, het is hun eigen werk. Zooals
zij de schatten van levensgeluk over de door de heerlijke zuidelijke zon beschenen landen aan de Aegeis uitgieten, zoo mengen zij
daaronder opzettelijk en welbedacht lotsbedeelingen die het evenwicht in het menschelijk gemoed herstellen. De goden zijn j aloersch op den al te fortuinlijke, zoo althans vertaalt men gewoonlijk lien term. Men bedenke echter, dat de Grieksche woorden
voor jaloezie een veel ruimere beteekenis hebben. De hatelijke
hijsmaak van ons woord jaloezie is er niet aan verbonden. De
goden vinden alleen het menschengeluk soms te groot. De
treurspeldichter geeft zich alle
moeite, dat duidelijk te doen uitkomen. Van de noodzakelijke
kortzichtigheid van den mensch
maakt de godheid gebruik om
hem in een val te lokken, en
wanneer hij eindelijk vernederd
en ellendig terneerligt, dan
komt zij niet zelden triomfantelijk voor den dag om haar werk
Fig. 38. Grieksche theaterbiljetten.
te toonen; en deze voorstelling
beoogt geenszins de godheid in een ongunstig daglicht te stellen;
integendeel, het is aan de vernedering van den medemensch, dat
de toeschouwer geacht wordt zich te stichten.
Van waar deze zonderling schijnende opvatting? 1k geloof dat
men spoediger het antwoord daarop gevonden zou hebben, wanneer
men zich niet gewend had de Grieken als al te antlers dan wij en
als blijmoediger optimisten te beschouwen. Zij waren volstrekt
niet zoo vreemd aan de westersche religieusiteit als men oppervlakkig wel zou denken. Neemt men aan dat de religieus begaafden onder de Grieken in den grond denzelfden aard bezeten hebben als de West-Europeesche, dan wordt het verschijnsel begrijpelijk. Evenals velen ten onzent, zullen de religieuze dichters der
oudheid ervaren hebben, dat het instinct den mensch zegt, dat hij
de voile verantwoordelijkheid draagt voor zijn tekortkorningen.
Het verstand zegt, dat de mensch zich zelf niet gemaakt heeft, en
dat hij niet verplicht is feilloos en alwetend te zijn. Het instinct
houdt ons daarentegen voor, dat wij er daarmee niet of zijn. Dit
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merkwaardig feit, dat een van de diepste wortelen van den godsdienst is, heeft in de Christelijke kerk uitdrukking gevonden in
bet dogma van de erfzonde. Jets dergelijks moet den Griekschen
tragici voor den geest gezweefd hebben. Immers, zelfs wanneer de
held enkel ten gevolge van verschoonbare menschelijke zwakheid, of ook alleen maar kortzichtigheid, te gronde is gegaan dan
onderstelt men dat de toeschouwer bevredigd en "gereinigd" zooals Aristoteles zegt, naar huis
gaat. De schijnbaar onverdiende
straf wekt dus moreele bevrediging. Mij dunkt de overeenkomst
met het • leerstuk der erfzonde is
treffend. Ongetwijfeld hebben de
stemmingen die daarin uitdrukking vinden, reeds in de Attische
tragedie hun eerste klanken doen
hooren.
Er moet wel een verband bestaan tusschen deze richting der
Grieksche scheppingskracht en
de Helleensche wijsbegeerte. Om
haar ontwikkeling te begrij pen
moeten wij even teruggaan tot de
zesde eeuw. Na de mislukte poging, zich Babylonische denkbeelden toe te eigenen, is het GriekFig. 3 9. Rustende Hermes.
(Kopenhagen).
sche denken voortaan geheel zelfstandig te werk gegaan. Voor het
eerst in de geschiedenis van ons cultuurgebied verschijnt bij de
Grieken de volstrekt vrije gedachte, een nadenken dat zich principieel aan geen traditie of vooroordeel stoort. Het was begonnen
met de vraag naar het wezen der dingen, in de gedaante van een
vraag naar het grondelement, waaruit de wereld zou zijn opgebouwd. Dit is de Jonische school. In de Grieksche kolonien van
Zuid-Italie, dat gebied dat ook later een sterke neiging tot rationalisme zou vertoonen, werd uit dat filosofisch onderzoek een
eigenaardige conclusie getrokken. Wanneer er een grondstof bes taat, zoo redeneerden de Eleaten, dan is die het eenige ware aan
de dingen en dan is ook de veelvuldigheid van verschijnselen, i a
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alle verandering en alle beweging zinsbedrog. Daaruit hadden nu
weder de Sofisten der vijfde eeuw de gevolgtrekking gemaakt dat
dan ook de geheele zintuigelijke waarneming onbetrouwbaar is,
en dat men zich te houden heeft aan het denken alleen, dat immers
die onbetrouwbaarheid aan den dag heeft gebracht. Zoo was bij de
Sofisten de neiging opgekomen, redeneering en ervaring tegenover
elkaar te plaatsen, en de laatste daarbij altijd aan het kortste
eind te laten trekken. Het bekendste voorbeeld is dat van Achilles
en de slak. De snelvoetige Achilles kan de slak nimmer inhalen,

Fig. 40. Aphrodite, godin van de liefde. ("Venus van Milo", Parijs).

want voor alle inhalen is eenige tijd noodig, en lien tijd gebruikt
de slak weer om een eindje verder te komen. De ervaring leert
dat Achilles de slak inhaalt; daarom deugt de ervaring niet. Nu
moet men bedenken dat men toen nog zeer weinig ervaring had
in het redeneeren. Allerlei valsche conclusies, die wij thans hebben
leeren doorzien, werden nog aanvaard. En dit werd in de hand
gewerkt, doordat men tusschen denken en spreken geen onderscheid maakte, zoodat alle onlogische verschijnselen van de spreektaal tegelijk een zekere gedachte-waarde kregen.
Het resultaat zou onverkwikkelijk geweest zijn, ook al had zich
niet de schadelijke invloed van het beroepswezen doen gelden;
maar ongelukkig genoeg was kunst van redeneeren, die op ver-
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draaien uitging, heel veel waard in de practijk der Grieksche
politiek. De beste spreker had den grootsten invloed, vooral wanneer hij datgene mooi wist voor te stellen, wat de meerderheid naar
den zin was. Daarom werd de nieuwe redeneertrant, door de Sofisten ingevoerd, hoogerlijk bewonderd. Jongelui die zich een carriere wilde maken, hadden er veel geld voor over, daarin onderwesen te worden. De Sofisten werden dus betaalde leermeesters in
een bedenkelijke welsprekendheid, die alle soliede
grondslagen van het denken
ondermijnde. Men vergete
echter niet dat het uitgangspunt een zeer ernstige wijsgeerige twijfel aan de mogelijkheid van vaste waarheid
was geweest. Gedurende de
geheele oudheid is deze
skepsis in leven gebleven.
Niettemin ondermijnde zij
de zedelijkheid en de burgerlijke orde. Wanneer als
filosofisch inzicht geldt dat
het goede datgene is wat den
sterke tot nut strekt, dan kan
men niet verwachten dat
politici en ambtenaren zullen uitmunten door integriteit.
Tegen dit ernstig gevaar
verhief zich Socrates. Het is
Fig. 41. Kybele, godin oorspr. uit Klein- niet zonder reden, dat men
Azie, wier invloed zich over Griekenland de geschiedenis van het anuitbreidde. tieke denken verdeelt in de
tijd voor en de tijd na Socrates, want inderdaad is hij een geheel
nieuwe verschijning. Hij zocht een vast rustpunt in de dialectische onzekerheid. Zelf geheel en al doortrokken met sofistische
redeneeringen, poogde hij ze tegelijkertijd als het ware in een
bedding te voeren; doch waar die te vinden! Hij heeft waarschijnlijk nimmer zelf geweten welke naam voor zijn ontdekking paste,
maar wij zouden het thans het zedelijk bewustzijn noemen. Het
zedelijk bewustzijn is positief. Men weet zeer wel wat goed en
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kwaad is, al kan men soms de sofistische drogredenen niet ontmaskeren, men laat zich er toch niet door afleiden. Socrates plaatste tegenover de wijsgeerige waarheid, die slechts negatief kon
zijn, de klaarblijkelijkheid. Het is duidelijk dat de Bingen ongeveer zijn zooals wij ze zien, en dat verandert niet, omdat wij
niet in staat zijn het te bewijzen. Het kwam er nu voor hem op
aan, zichzelf en anderen te demonstreeren dat er omtrent het goede
geen verschil van meening mogelijk is, en het is daarom dat hij
den geheelen dag op straat liep en des
avonds bij zijn vrienden vertoefde om
met alle menschen over alles te redeneeren. Wel wetend dat een betoog
niet altijd gaarne gevolgd wordt,
poogde hij den ander tot spreken te
prikkelen. Hij deed vragen, hield zich
onwetend, en sprak alleen maar net
zoolang tegen, tot de ander daar gebracht was waar hij hem hebben wilde. De methode die hij daarbij volgde was zuiver sofistisch, maar daarvan was hij zich niet bewust. De redeneeringen, die zijn leerling Plato hem
in den mond legt, zijn dan ook voor
ons zelden overtuigend. Dat hij niettemin zulk een grooten indruk maakt,
dat komt omdat zijn uitgangspunt
eeuwige waarde heeft. Het zedelijk
bewustzijn wijst terug naar dat innerlijke van den mensch, waarmede hij
desnoods in staat is alle ongeluk en
alle kwellingen te trotseeren. Socrates
toonde aan, dat in ons binnenste een
onzichtbare macht woont, die sterker
Fig. 42. Dionyssos.
is dan de geheele buitenwereld met al
haar geweld. Dat was een volstrekt on-antieke gedachte. De geheele oudheid heeft het tastbare en zichtbare leven vereerd, loch
sinds Socrates heeft zij telkens weer reden gevonden zich teleurgesteld of te wenden tot het groote beginsel, dat Socrates naar
voren had gebracht, en dat hij met zijn leven bevestigde. Socrates is de eerste voorbeeldige mensch van de oudheid. Toen tij dens
een demagogischen storm het dagelijksch bestuur van Athene waarvan hij toen lid was, met den dood bedreigd werd, zoo het niet
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wilde adviseeren tot de onwettige en onrechtmatige daad, was hij
de eenige die tegen dorst stemmen, en toen hij was aangeklaagd
door menschen die zijn verderf niet wilden, hoewel zij hem onschadelijk wilden maken, heeft hij den giftbeker liever gedronken dan
iets van zijn princiepen op te geven of ongehoorzaam te worden
aan de wetten van den staat.
Sindsdien zijn twee beginselen opgesteld, die men nimmer meer
heeft kunnen vergeten: dat van de klaarblijkelijkheid als grond
van alle kennis, en dat van het innerlijk weerstandsvermogen, ondersteund door het voorbeeld van een voorbeeldig mensch.

Fig. 43. De Grieksche tooneelspelers traden op met maskers, die het wezenlijke
van de stemming weergaven, loch de levende mimiek beletten.

DE HEGEMONIE VAN SPARTA.
De Spartanen gebruikten hun overwinning niet om een werkelijk rijk te stichten. Daartoe was hun staatsorganisatie niet geschikt. Zij bepaalden zich er toe, overal de Oligarchen te steunen.
Lysander bracht Athene onder het bestuur van dertig aristokraten,
onder leiding van Kritias. Nu begon een waar schrikbewind, doch
in 403 gelukte het den voortvluchtigen democraten "de Dertig"
te overwinnen, en met bemiddeling van Sparta werd de vrede
tusschen de Atheensche burgers geslo ten.
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Wel had Sparta de leiding in Griekenland verworven, doch het
bezat niet de bekwaamheid, deze te handhaven. Sparta genoot niet,
gelijk Athene, de gunstige ligging aan een kruisweg van den handel; ook bezat het niet de hooge cultuur van Athene. Ondanks zijn
uiterlijke kracht leed Sparta aan een innerlijke zwakheid, die
weldra voor den dag zou komen.
In Perzie woedden in dienzelfden tijd felle troononlusten. Prins
Kyros wilde zijn broeder, koning Artaxerxes II ten val brengen
en wierf daartoe Grieksche troepen aan. In den slag bij Kunaxa
(401) behaalden de Grieksche soldaten de overwinning, doch Kyros, voor wien zij streden, werd gedood. Deze gebeurtenis had
een bijzondere beteekenis, daar zij de zwakheid van Perzie blootlegde. Toen Perzie dan ook trachtte de Jonische steden te veroveren, draalde Sparta
niet lang en greep in. In Griekenland
heerschte een toenemende ergernis over
Sparta, en Athene aarzelde niet daarvan gebruik te maken. Thebe vereenigde zich met
Athene en weldra stonden verschillende staten op tegen Sparta, dat ook Perzie tot tegenstander had. Doch de invloed die Athene nu scheen te heroveren verontrustte de
Perzen, zoodat de pogingen tot toenadering
van de zij de der Spartanen hun zeer welkom waren. Door Sparta en Perzie bedreigd,
moest Athene in 386 een nieuwen vrede
sluiten, waardoor Sparta zijn overwicht in
Fig. 44. Herodotos, "De
Griekenland herwon, terwijl zijn beteekenis vader der geschiedenis",
in Klein-Azle vernietigd was. Perzie, waarvan de invloed in Griekenland merkbaar
begon te worden, zelfs tot de revancheveldocht van Alexander
den Groote toe, kreeg Cyprus en Klazomenae; Athene's vroegere
onderdanen, met uitzondering van Lemnos, Imbros en Skyros, werden zelfstandig.
Nu trachtte Sparta de heerschappij over den geheelen Pelopon
nesus en Griekenland te verkrijgen. Het veroverde Mantinea en
mengde zich in de binnenlandsche politiek van Thebe. Door
Sparta's overmoed werden Athene en Thebe weer bondgenooten.
In Thebe hadden de democraten wederom de macht in handen; zij
sloten met de Atheners een verbond tegen Sparta. In 377 werd
het tweede Atheensche zeeverbond gesloten, dus ongeveer 100 jaar
na het eerste. weldra vielen de Spartanen Thebe aan, doch zon-
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der gevolg. Doch Athene werd door hun vloot geblokkeerd, zoodat
het van alien toevoer afgesneden was. De Atheners moesten door
dezen muur van schepen breken, wat hun ook gelukte. Versclieiden vredesonderhandelingen, o. a. met Perzische bemiddeling, werden gevoerd, doch alle mislukten. De oorlog werd voortgezet en
eindigde eerst in 371 toen de Thebaansche bevelhebber Epaminondas in den slag bij Leuktra de overmacht der Spartanen te niet
deed.
DE HEGEMONIE VAN THEBE.
Sparta's aanzien was vernietigd en in zijn plaats was Thebe de
leidende krijgsmacht geworden. De overwinning van Thebe bevorderde de opkomst der democratie in den Peloponnesus. Weldra
braken opnieuw bloedige veeten uit, en de Thebanen vonden rijkelijk gelegenheid, Sparta te benadeelen. Sparta moest aanzien hoe
zijn vroegere leenstaten tot macht kwamen. Thebe trachtte de
staten van Midden-Griekenland: Phokis,
Lokris, Aetolie en Euboed tot een verbond tegen Sparta te vereenigen. Messenie werd een zelfstandige staat, waardoor Sparta van zijn economischen rugsteun beroofd werd (370). In het volgende jaar kwam het tot vredesonderhandelingen, die echter niet tot een resultaat
leidden. De Thebanen ondernamen verschillende veldtochten tegen Sparta, zonder echter iets bijzonders te bereiken.
Athene trachtte zijn macht tot de zee
uit te breiden en Thebe streefde naar de
Fig. 45. Plato, de grootste
onderwerping
van Noord-Griekenland.
l
eerling van Socrates.
(427-347). In 362 werd de slag bij Mantinea geleverd; de BoeOtische ruiterij behaalde de overwinning, doch tegelijkertijd verloor Thebe Epmaniondas. Zijn dood was een zware
slag voor de stall. De groote man was verloren en opnieuw
speelden de partijen hun gevaarlijk spel.
MA CEDONIE.
In deze eindelooze oorlogen raakte de kracht der Grieksche staten uitgeput, en toen een jonge levenskrachtige staat Griekenland
bedreigde, konden de liellenen geen weerstand bieden. Hun strijdkracht was verloren. Verbrokkeling en tweespalt, haat en afgunst
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kwamen de plannen van Macedonia ten goede. Koning Philippus,
die de Grieksche politick en krijgskunst had leeren kennen, gaf
zijn y olk een strenge militaire opleiding. Het was zijn bedoeling,
Griekenland te verbrokkelen en den eenen staat na den anderen
te veroveren. Athene maakte zich op tot verweer, aangespoord
door de vurige redevoeringen van Demosthenes. Doch deze redenaar alleen kon de Grieken niet vereenigen, al had zijn tong een
buitengewone macht en al wees hij er
op, dat de vrijheid van Griekenland
op het spel stond. In den slag bij Chaeronea werd bet lot des lands bezegeld;
in 338 was het met de vrijheid der
Grieken gedaan.
Nu heerschte Philippus van Macedonia over de Hellenen. Het was zijn
bedoeling de buitenlandsche politick
der Grieken voort te zetten, nl. oorlog
tegen Perzie te voeren. Hemzelf was
het echter niet meer vergund den
veldtocht tegen Klein-Aziö te leiden.
In 336 maakte een dolkstoot een einde
aan zijn leven.
ALEXANDER DE GROOTE.

Toen koning Philippus door moor- Fig. 46. Demosthenes, Athene's grootste redenaar en
denaarshand was gevanen, meenden
staatsman.
de Grieken dat het oogenblik gekomen
was om het Macedonische juk of te
schudden. Er waren veel redenen om aan te nemen dat hun dit
zou gelukken. De nieuwe gebieder was een jongeling van twin tig
jaar, die tegen andere troonpretendenten moest strijden. De
Grieken konden niet weten dat deze jonge koning een buitengewoon man was. Athene, Thebe, Elis en Mantinea kwamen in opstand, doch terstond trokken de Macedonische troepen Boeiitie
binnen, en de opstandelingen moesten zich overgeven. Alexander
was een man van de daad; hij handelde snel en vastberaden. Het
volgend jaar viel hij Thracie aan, doch een opstand in Illyrié
belette hem zijn plannen te verwezenlijken. Alexander moest
westwaarts trekken, hoewel hij reeds den Donau was overgetrokken. De Thebanen kwamen in opstand, daar zij met den.
Illyrischen opstand rekening hielden en het bericht hadden ont15
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vangen, dat de koning was gesneuveld. Spoedig echter bleek het tegendeel. Alexander kwam met de kracht en de snelheid van een
wervelwind ,en Thebe werd verwoest. Thebe's lot moest tot waarschuwing dienen voor de overige Grieksche steden.
De opstanden tegen Macedonia waren door Perzisch goud gesteund. Gedurende de laatste perioden van den Peloponnesischen
oorlog hadden de Perzen getracht de kracht der Grieken te ontwrichten door de onderlinge twisten aan te wakkieren. Zelfs
Epaminodas had zich niet geschaamd, geld van de Perzen aan
te nemen. De krachtige politiek van Philippus en Alexander was
een openlijke bedreiging tegen het groote rijk in het oosten. De
erfvij and moest . aangevallen worden, dat was het groote program waartoe eerst Philippus en later Alexander de Grieken
verzamelden.
Als veldheer van het Korintisch verbond voerde Alexander den "wraakoorlog" tegen Perzie aan. In 334 trok hij
aan de spits van 30000 man voetvolk en
5000 ruiters over den Hellespont naar
Klein-Azie. Aan den Granikos behaalde
hij zijn eerste overwinning op Aziatischen bodem. Hierdoor baande hij zich
een weg naar Sardes en Phrygie, en de
Grieksche kuststeden werden van het
Perzische juk bevrijd. Het volgende jaar
ontmoetten Alexander en de Perzische
koning Darius elkaar bij Issus. Daar behaalde Alexander zijn belangrijkste en
voor de toekomst gewichtigste overwinning. De heerschappij der Perzen werd
vernietigd: hierdoor was een wereldrijk
ondergegaan, en een nieuw wereldrijk
geboren. Alexander was voorzichtig genoeg, den Perzischen koning niet te vervolgen. Hij trok naar het zuiden en
volvoerde zijn plan, den vij and van de
kusten der Middellandsche zee of te
Fig. 47. De Pallas Athena
snij den, waardoor hij een vlootaanval,
van Phidias.
die het vaderland kon bedreigen, volkomen belette. In 332 stond hij met zijn
troepen in Egypte, dat hem huldigde als den verlosser van de
Perzische en Aziatische onderdrukking. Hier richtte Alexander
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een monument op, dat door de eeuwen heen standhield en
dat een Alexander waardig was: hij stichtte Alexandria.
Nu zette de koning zijn strijd tegen Perzie voort. Bij Arbela
(331) werd de slag geleverd, die het lot van de Perzen en van
koning Darius bezegelde. Alexander stak Persepolis in brand en
veroverde Media.
Het lot van groote veroveraars, is niet gelukkig; zij gaan te
gronde aan de begeerte, steeds meer landen te onderwerpen,
steeds meer macht te verkrijgen. In de verte lokte India; het bestond, dus moest het Alexander toebehooren. In 326 trokken zijn
troepen over den Indus. Zij stuitten echter op enorme moeilijk-

Fig. 48. Detail uit het relief van Thorvaldsen : De triomftocht van Alexander,
gewrocht voor een anderen veroveraar: Napoleon. ( 1 8 1 2 ) .

heden; de streken waren onherbergzaam, vele soldaten raakten
uitgeput. Alexander was gedwongen om te keeren. In Babylon
wilde hij nieuwe plannen uitwerken, nieuwe krijgsondernemingen voorbereiden, loch vreeselijke koortsen sloopten hem en
in Juni 323 sloot hij voor altijd de oogen.
HET HELLENISME. DE DIADOCHEN.
Alexander was flood. Dertien jaar lang was hij heerscher van
Macedonia geweest. Gedurende dertien korte j aren had het kleine
onbeduidende Macedonia zich ontwikkeld tot een wereldrijk,
waarvoor geen taak te zwaar was. Grieksche geest, Grieksche geklachten, Grieksch geloof waren den grooten veroveraar op zijn
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weg gevolgd. De god Zeus, koning van den Olympus, zag enorme
gebieden aan zich onderworpen en Hermes, de bode der goden,
werd in drie werelddeelen vereerd. De tocht van Alexander was
een ontdekkingsreis, waarbij geographische en biologische waarnemingen genoteerd waren, die na den terugkeer uitgewerkt
moesten worden. En de Grieken, die onderling gekibbeld hadden
als ondeugende kinderen, moesten aan een vreedzamer samenleving wennen. Een strenge hand rustte op Hellas, doch de Grieken leerden orde en zeden.
Alexander was flood. Wie moest zijn macht erven? Iiij liet geen
volwassen erfgenamen na, alleen zijn vertrouwelingen. De generaals aanvaarden zijn erfenis; op zijn strefbed had Alexander zijn
ring overhandigd aan Perdikkas, ten teeken dat deze de leiding op
zich moest nemen. Hij had
echter veel mededingers. Eumenes kende de plannen van den
koning, Antipater regeerde in
Europa gedurende Alexander's
afwezigheid. De overige
beeren waren Ptolemaios, Lysimachos, Seleukos, Antigonos,
,
Leonnatos en Krateros. Alexander's macht moest wel verdeeld
worden; geen gewoon sterveling kon dit rijk bijeenhouden.
Het was veroordeeld tot ondergang. De veldheeren, vereenigd
door wapengemecnschap en.
verwantschap, werden gescheiden door persoonlijke eerzucht
en machtsbegeerte. Zoo was het
resultaat van j arenlangen
strijd een uiteenvallen in drie
groote en verschillende kleinere koninkrijken. De drie grootste waren Macedonia met
Fig. 49. Alexander de Groote. (Rome
ome )).. Thracie onder de nakomelinvan Antigonos, Voor-Aziö
onder Seleukos en Egypte onder Ptolemaios. Deze landen hebben
elk een weinig interessante geschiedenis, die wij hier evenwel
nict kunnen behandelen. Zij bestreden elkaar, voerden een kortzichtige evenwichtspolitiek, in plaats van zich to vereenigen tegen
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de steeds toenemende macht in het westen, die hen tenslotte alien
zou overweldigen. Ook de kleine kern Griekenland nam door
voortdurende innerlijke onlusten steeds of in beteekenis. De wereldhandel, die tijdens de tochten van Alexander was opgebloeid,
bracht rijkdommen naar de Egyptische en Syrische kuststeden en
ook naar Rhodos, doch Hellas zelf lag voor de toekomst hulpeloos
afgesneden van de groote handelswegen.
DE CULTUUR VAN HET
HELLENISME.
Met de stichting van de
rijken, die uit dat van
Alexander gevormd zijn,
was de basis van den
ouden Grieksche staat ondermijnd. Niet langer
was bet mogelijk, dat de
enkeling zijn levensdoel
en zijn ideaal zag in de
stad, waarin hij geboren
was. Zelfs een stad als
Athene was geen wereldmacht meer. In de
plaats daarvan kwamen
groote mogendheden, ten
deele met een Aziatische
of Egyptische bevolking,
waarvoor de Grieken
Diets voelden. Zulk een
Fig. 50. Freskoschildering.
staat was voor hen geen
vaderland, het was niets dan een middel om zich een maatschappelijke positie te verschaffen.
De Hellenistische rijken berustten op twee legers : een leger van
soldaten en een leger van ambtenaren, beide onderhouden door
geld. Lief de voor de zaak was nergens aanwezig. Het kwam er
dus op aan, geld te bezitten. De yegeeringen verkochten de ambten en zij die ze gekocht hadden, kenden geen ander doel dan
het uitgegeven geld weer terug te winnen. De eenige band was
de dynastie, die inderdaad een zekere continuiteit waarborgde.
Hoezeer men echter de Oostersche opvattingen omtrent de goddelijkheid op 'de Hellenistische heerschers overbracht, het dyna-
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stieke ideaal kon toch nimmer vergoeden, wat eenmaal het vaderland geweest was. Daarom treedt in plaats daarvan de humaniteit d. w. z. theoretisch de geheele menschheid, het wereldburgerschap, praktisch alleen de stemming daarvan. De toenmalige
wereld hing veel te los samen, dan dat zij werkelijk een eenheid
had kunnen zijn. Zelfs het Romeinsche rijk heeft het nooit tot
een homogeniteit gebracht als de moderne staten bezitten. Men
voelde natuurlijk niets voor de bewoners van verafgelegen landen en nog minder voor de barbaren. Maar de maatstaf, dien men
bij zijn zedelijke bespiegelingen aanlegde, was toch de algemeenmenschelijke. Niet meer de ideale menschelijkheid der Attische
cultuur, maar de practisch-ethische van den wijsgeerigen wereldburger.
Deze was zich bewust alleen te staan. De
algemeenheid waarbij hij aansluiting zocht,
kon hem geen steun verleenen. Voor het eerst
in de geschiedenis voelde de mensch zich werkelijk individu. Het denken, de literatuur, de
kunst krijgen nu ook een individualistisch karakter, waardoor die tijden in onze oogen iets
moderns hebben. In de kunst verschijnt het
portret, in de literatuur de biografie en de
voorrede, waarin de schrijver persoonlijk tegenover zijn publiek gaat staan. Het denken
Fig. 51. Aristoteles, wordt geheel en al individualistische ethiek,
groote wijsgeer,
die haar basis zoekt en vindt in een de wereld
leermeester van Alexander den Groote, omspannende goddelijke almacht.
gest. 322. Het materieele leven wordt geheel en al beheerscht door het geld. Het credietwezen was nog onvoldoende
ontwikkeld, maar de bankier begint de hoofdrol te spelen.
Op de door de bankiers geleide wereldmarkt verscheen
eindelijk de groote mogendheid, die weinig anders produceeren kon dan juist geld. Italie onder Rome's leiding vereenigd, produceerde steeds minder en kon uit eigen opbrengst
onmogelijk zijn handelsbalans in evenwicht houden. Dat moest
geschieden door steeds nieuwe hoeveelheden geld, die de Romeinsche anibtenaren op alle geoorloofde en ongeoorloofde middelen uit de bevolking der onderworpen provincien 'wisten te halen. De noodzakelijkheid, dat veilig en ongestoord te kunnen
doer, heeft tenslotte den Romeinschen senaat genoodzaakt, al
die landen in direct beheer te nemen, hoewel men zich wel bewust
was van de bezwareii, daaraan verbonden.

DE ROMEINEN
EN HUN VIJANDEN

Fig. 1. De wolvin van het kapitool. De zuigende kinderen (bijgevoegd in de
Renaissance) stellen Romulus en Remus voor, die volgens de sage de stichters
van Rome waren. Waarschijnlijk een buitenlandsch beeldhouwwerk, uit de vijfde
eeuw v. Chr., later naar Rome gebracht.

ROME EN ITALIE.
ITALIE. LAND EN VOLK.
Het Italiaansche schiereiland is bijna driemaal zoo groot als
het Grieksche vasteland. Door heel Italie strekt zich een bergketen uit, de Apennijnen, die uitgaan, van de Westalpen, hun
grootste hoogte, meer dan 2000 m., bereiken op het midden van
het schiereiland en hun voortgang vinden op Sicilie en in het
noord-Afrikaansche Atlasgebergte. De bergen laten niet heel veel
plaats over voor vlakten, met uitzondering van de Povlakte ten
noorden van de Apennijnen. Dit is echter een gebied dat niet
tot Italie gerekend werd voor Caesars tijd, ongeveer 50 jaar v.
Chr. Toen het veroverd werd (t 200 j. v. Chr.) was het nog
grootendeels moerasland, dat eerst voor bebouwing werd ontgonnen na het afdammen van de Po. Hier woonde bij het begin
van den historischen tijd tusschen andere volken de Etrusken.
Deze werden na de zesde eeuw v. Chr. zuidwaarts gedreven door
een Gallisch yolk en samengedrongen in het gebied, dat noordwaarts begrensd wordt door de Apennijnen, zuid- en oostwaarts
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door den Tiber (zie het kaartje). Etrurie is het noordelijkste van
de drie cultuurgebieden op de westhelft van het schiereiland. Bij
deze tamelijk bergachtige streek sluit aan den overkant van den
Tiber de Latijnsche vlakte aan, Latium met de Romeinsche Cam+
pagna, een nu bijna verlaten vlakte, die de onmiddellijke omget.
ving van de drukke wereldstad vormt. Binnenwaarts wordt de
vlakte begrensd door de Sabijnsche, met het beroemde Tibur (nit
Tivoli) ten noordoosten, en door de Albaansche- en Volscische
gebergten ten zuiden. Het zuidelijkste van de drie belangrijke
landsdeelen is Campania met den Vesuvius en den paradijsachtig
schoone golf van Napels. Heel vroeg stond dit land, dank zij de
uitmuntende haven, open voor de Grieksche cultuur; reeds omstreeks 850 v. Chr. stichtten zij de kolonie Kyme, (Lat. Cumae) die
groote beteekenis kreeg voor het Italiaansche yolk als handels+
en cultuurcentrum. Ook de dochterstad Napels werd zeer belangrijk.
De zuidelijkste deelen van het schiereiland waren Lucanie ei
Bruttium (nu Calabrie) en, aan de oostkust, Apulie (de hiel van de
laars), waar eveneens al vroeg Grieksche kolonies gevestigd waren. Het Calabrie van de oudheid werd sinds de middeleeuwen
Apulie genoemd, terwijl de Byzantijnen den naam overbrachten
op de streken ten westen en ten zuidwesten van de Golf van Tarente. Deze gehelleniseerde gebieden noemden de Grieken reeds
in de vijfde eeuw v. Chr. met recht Groot-Griekenland, en dit zou
zeker een groote staat aan de Middellandsche Zee zijn geworden, wanneer het den Grieken niet had ontbroken aan aanleg tot samenwerking, waartoe hun ziekelijke vrees voor vrijheidsbeperking hun verhinderde te komen, zoodat zij, ieder op
zichzelf staande, tot machteloosheid, gedoemd werden. De treurige geschiedenis van het moederland herhaalde zich hier nog
eenmaal.
De oostkust van Italie is minder gastvrij en minder voorzien
van havens. Op het Grieksche schiereiland was, naar men zich
herinneren zal, het tegenovergestelde het geval, zoodat, om zoo te
zeggen, beide schiereilanden elkaar den rug toekeeren.
De bergstreek Samnium (nu de Abruzzen), wordt westwaarts
begrensd door Latium en Campania, oostwaarts door Apulie; hier
woonden de krijgshaftigste Italiaansche volksstammen. De Samnieten hoorden tot een der hoofdgroepen van het Italiaansche
yolk, nl. de Umbrisch-Sabellische; de andere was de Latijnsche.
De taal. van Samnium, het z. g. Oskisch, stond in nauwe betrekking
tot het Latijn, gelijk uit verschillende inscripties blijkt.
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Onder de vele talen, die eens in Italie gesproken werden, waren
het Latijn en het Grieksch voorbeschikt door de eeuwen heen te
blijven leven. Latijn was aanvankelijk slechts een dialect van een
onbelangrijk gemeenschapje aan den Tiber, maar als gevolg van
de historische ontwikkeling heeft het tenslotte zoowel de verwante dialecten als het volkomen vreemde Etruskisch verdrongen.
Het Etruskisch, waarvan resten in grafopschriften zijn gevonden,
trachten de geleerden nog steeds te verklaren, doch zonder succes.
Latijn behoort, evenals het Grieksch en de meeste Europeesche
talen tot den Indo-Europeeschen taalstam. Tegelijk met Rome's
heerschappij werd het de wereldtaal, en als zoodanig heeft het gedurende anderhalf duizend jaar betere diensten bewezen dan
welk Esperanto ook.

Fig. 2. Uitgraving van een Romeinschen straatweg,

DE STICHTING VAN ROME. DE KONINGSTIJD.
Aangaande de stichting van Rome en de eerste tijden, moet
men altijd voor oogen houden dat er geen Romeinsche literatuur
bestond voor 240 v. Chr. en dat het nog lang zou Buren voordat er geschiedschrijvers optraden. Bij gebrek aan documenten
moet men zich dus behelpen met oudere en nieuwere sagen,
waarvan de meeste klaarblijkelijk zijn verzameld na 240, met
medewerking van de vindingrijke Grieken, die zich omstreeks
dien tijd in steeds grooter aantal te Rome bevonden.
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Omtrent het jaar van de stichting twistte men reeds in de oudheid. Sommigen willen de gebeurtenis doen vallen in het derde
jaar van de zesde Olympiade, 754-53 v. Chr., anderen in het eerste jaar van de zevende Olympiade, 752-51 v. Chr.; weer anderen zochten het tijdstip eenige tientallen jaren later. Als stichtingsdag werd zoowel in de oudheid als nog heden ten dage
gevierd den 2lsten April, een oerouden herdersfeestdag.
Gemakkelijker valt het, de vraag te beantwoorden, waarom
juist op die plek een stad ontstond, waarvan de ligging toch tamelijk ongezond was, in een moerassig en vaak overstroomd rivierdal. Aan den rechteroever van den Tiber lagen namelijk eenige
zeer hooge en stijle, hoewel in onzen tijd niet bijzonder op den
voorgrond tredende heuvels, die makkelijk te versterken waren.
Dear werd de Tiber, die tot daar toe bevaarbaar was voor zeewaardige schepen,
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ging, bewijst wel de sage van den Sahijnschen maagdenroof. Een
andere heuvel, de Caelius, werd misschien bewoond door de Etrusken. Op het Capitool vonden alle bewoners een punt van samenkomst in een gemeenschappelijke burcht en heiligdom, den tempel
van Jupiter.
Door samensmelting van deze volksstammen ontstond eenn yolkstype, het Romeinsche. Trotsch op zichzelf en zijn stad, mateloos
hebzuchtig, hardnekkig en koppig, twistte de Romein graag over
het mijn en dijn, loch tevens gehoorzaamde hij blindelings aan
zijn meerdere of aan zijn vader. Hij was energiek en ondernemend, hield nooit rekening met anderen, maar offerde zoowel
zichzelf als anderen, wanneer het welzijn van den staat het
eischte.
Volgens de sage waren het de tweelingbroeders Romulus en
Remus, die Rome stichten. Van hen wordt verteld, dat zij de zonen
waren van den krijgsgod Mars en van een koningsdochter in Alba,
Rhea Silvia, die, nadat haar vader van den troon was gestooten,
priesteres van Vesta werd. De Vestaalsche maagden waren in
haar hoedanigheid van priesteressen in den tempel van Vesta onschendbaar en gedurende haar langen diensttijd was het haar
verboden een huwelijk to slui•
••
•
•
ten. De overweldiger had op
die manier de geboorte van een
troonpretendent willen voorkomen. De tweelingen werden
met hun moeder in den Tiber
geworpen. De riviergod redde
hen echter alle drie; de kinderen werden aan land gevoerd,
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Fig. 4. Oudromeinsche vuurplaat,
gereedschappen en vaatwerk.
herstelden den troon van hun
grootvader in Alba en stichtten tenslotte een stad op de plek, waar zij door de golven waren
teruggegeven. Later moet Remus vermoord zijn door zijn broeder
Romulus, die de eerste werd van de zeven koningen van Rome.
Deze koningen en hun laden behooren eveneens tot de
sage en wij zullen hen daarom buiten beschouwing laten. Een
kern van waarheid schuilt er natuurlijk wel in dcze overleveringen. Rome heeft in elk geval zijn machtsgebied uitgebreid tot hei
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Albaansche gebergte en tot den mond van den Tiber, met de haven
Ostia, het uitgangspunt voor den handel in zout, dat sinds oeroude tijden langs den Tiber was gevoerd over de Via Salaria (Zoutweg) naar de Sabijnsche herders. De stadsstaat heerschte toen over
ongeveer duizend vierkante K. M. Nadat zij Alba Longa, de oude
hoofdstad der Latijnen, had verwoest, werd Rome het hoofd van
het Latijnsche stedenverbond. Men had een gemeenschappelijk
heiligdom, op den Aventinus: den tempel van Diana. De Etrusken
bezaten het politiek overwicht langs de westkust in de vijfde eeuw,
totdat Rome door een omwenteling tot republiek gemaakt werd
(omstr. 510 v. Chr.). Volgens de sage moet de laatste koning, Tarvininus Superbus (de Overmoedige) een Etruscisch vazal, een
gruwzaam en bloeddorstig tyran zijn geweest. Een revolutie, gekid door den strengen maar rechtvaardigen Brutus, zou hem
daarom verjaagd hebben.
DE REPUBLIEK.
De koning (rex) was opperbevelhebber in den krijg geweest,
hoogste rechter, beheerder van de staatseigendommen; hij had
gezorgd voor de veiligheid van de stall en voor de orde in handel
en samenleving. Zijn plicht persoonlijk
aanwezig te zijn bij brand, ging later
over op de consuls en blijft steeds behooren tot de plichten der hooge staatsbeambten in Rome. Men herinnert zich,
dat keizer Nero later dien plicht op eigenaardige wijze vervulde en nog heden ten
dage wordt hij nagekomen door den Italiaanschen koning. Een der gewichtigste
plichten van den koning was het offeren
ten einde de welwillendheid der goden
jegens het yolk te bevorderen, en den
wil der goden te onderzoeken in betrekking tot vraagstukken, die moesten worden opgelost. Hierbij werd de koning geholpen door de verschillende
priestercolleges. Bij de omwenteling
(510) Borst men den koningstitel niet • op
te heffen, daar de goden dat niet zouden
goedkeuren. Om den toorn der goden te
bezweren, handhaafde men daarom den
Fig. 5. Epicurus, wijsgeer,
koning, doch slechts als offerkoning
gest. 2 70.
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(rex sacrorum). Zijn macht werd echter zeer beperkt, en weldra
was hij ondergeschikt aan den opperpriester, den pontifex maximus.
Toen het koningsschap verdween als politieke instelling, gingen
de daaraan verbonden rechten en plichten over op de Brie staatsmachten: de ambtenaren, den senaat en de volksvergadering.
De volksvergadering van de republiek was de souvereine staatsmacht, die de ambtenaren koos, de wetten gaf, oorlog verklaarde,
vonnissen velde, in het bijzonder als het de doodstraf gold. Het
yolk, aanvankelijk gewapend, verzamelde zich op het Marsveld
buiten de stad en stelde zich op als voor een militaire revue. De
indeeling in centurion gold namelijk ook voor het leger. Er werd
per centurie gestemd. Daarom noemde men deze volksvergadering de comitia centuriata. Terwijl zij bijeenkwam wapperde van
het Kapitool de roode oorlogsvlag. — Naar een andere indeeling
van de stad ontstond langzamerhand naast deze volksvergadering een tweede, waar
de stemming plaats vond per
tribus. Het was een ontwikkeling in democratische richting, dat deze comitia tributa naderhand vele van de
rechten der comitia centuriata wonnen. — Toen de Romeinsche burgers later, bij
de verovering van Italie, ver
van Rome gingen wonen en
vooral nadat het burgerrecht
was verstrekt aan alle bewoners van het schiereiland
(90 v. Chr.) had men de opFig. 6. De zeven heuvelen en de Tiber.
richtig van een volksverte(Naar Lanciani).
genwoordiging, in modernen
vorm, kunnen verwachten,
dock deze bleef uit; alleen in Rome kon het burgerrecht
worden uitgeoefend. Het gevolg was, dat de bevolking van de
hoofdstad gedurig bleef domineeren, en daar deze, gelijk wij
weldra zullen zien, allengs uit slechte elementen ging bestaan,
werd de democratie ten laatste een bedroevende en belachelijke parodie, waaraan een einde werd gemaakt door het Keizerrij k.
De invoering van de republiek was geen overwinning voor de
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democratie. Het burgerrecht behoorde slechts aan een kleine minderheid, de adellijke families, voor wie alleen ook de ambten
openstonden. Het waren vermogende patriciers, die door harde
wetten de armen, de plebejers, konden onderdrukken. De laatsten
hadden een hardnekkigen strijd te voeren eer zij politieke gelijkstelling verkregen met de patriciers. Het was een strijd om de
ambten. Een belangrijke schrede werd reeds gedaan in 494, toen
de sociale nood de plebejers eenvoudig dwong de algemeene staking of te kondigen. Zij verzamelden zich, trokken de stad uit
naar den Heiligen Berg en weigerden te werken.
Bekend is de fabel die een van de patriciers, Menenius Agrippa
bij die gelegenheid aan de stakers beet te hebben verteld. Het
is de fabel van de maag en de ledematen. Op zekeren dag
begonnen de ledematen het behagelijke bestaan van de maag te
benijden. Die kreeg zijn voedsel maar zonder te werken ! Die zat daar maar stil en had het toch uitstekend ! Zij besloten daarom niet langer te zorgen
voor het dagelijksch werk. De hand
wilde niet 'anger voedsel voeren naar
den mond, de mond wilde niet langer
kauwen. Dit ging een tijd good, maar
weldra was bet geheele lichaam zoo
uitgemergeld, dat de ledematen inzagen, hoe dom ze hadden gehandeld, en
zich haastig met de maag verzoenden.
Wat de plebejers wonnen met hun
staking, was het recht tot het benoemen van z. g. volkstribunen, ambtenaren die onschendbaar (sacrosancti)
zouden zijn en die zeer belangrijke bevoegdheden hadden. Ze konnen namelijk met hun veto (= ik verbied) elken maatregel beletten, ja,
zelfs een senaatsbesluit verhinderen.
Fig. 7.
Zenon, grondlegger
Omstreks het midden dezer eeuw
van de Stoische leer. gest. 264.
kwam een nog ingrijpender hervorming tot stand. Een lichaam bestaande uit tien mannen, de Decemviri, schreef de wetten op. "De wetten der twaalf tafelen" werd een
goede bescherming van het mindere yolk tegen den willekeur van
adel en ambtenaren.
Het ambt, waarnaar de Plebejers bet vurigst streefden en dat zij
tusschen 300 en 250 dan ook veroverden, was het consulaat. Er
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waren twee consuls, die telkens voor een jaar gekozen werden. Zij
waren de hoogste ambtenaren in de republiek en hadden het
opperbevel in den oorlog. De omstandigheid, dat er twee waren,
die het recht hadden elkanders maatregelen to verhinderen, gevoegd bij het feit dat zij onmiddellijk na het jaar van hun consulaat niet herkozen konden worden, moest iedere poging tot het
verkrijgen van de macht door een man den kop indrukken.
Andere ambtenaren waren bijv. de censoren, die zich om de
vijf jaar bezig hielden met de belastingen en met het register
der dienstplichtigen, en toezicht hielden op het particulier leven
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Fig. 8. Werkplaats in het oude Rome (Naar Schreiber: Kulturhistrorischer
Bilderatlas).

der burgers. Verder waren er de praetoren, die aan het hoofd
stonden van de rechtspleging, en de Aedilen, een snort van politiechefs, die zorg droegen voor den toevoer der vocdingsmiddelen,
enz. Allen werden gekozen voor een jaar, aan het eind waarvan
zij door het souvereine yolk ter verantwoording konden worden
geroepen.
De senaat, de raad der ouden, was het staatslichaam, dat de
politieke ervaring vertegenwoordigde tegenover de jaarlijks wisselende ambtenaren. De senaat voerde dan ook feitelijk het bewind. Bij het begin van de republiek waren er 300 senatoren, aangesteld voor bun leven, een aantal dat later werd vergroot. Senator
werd men in de oudere tijden door de keus van de consuls, later
door een carriere van ambtenaar. — Het lijkt ons onvereenigbaar
16
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met de staatsregeling van een republiek, dat de senaat twee zulke gewichtige zaken als de buitenlandsche politiek en de financién
alleen beheerd. De grooten der samenleving wisten zich op die
manier groote voordeelen te verschaffen. Toen Rome Italie aan
zich onderwierp, werd steeds een deel van de akkers der overwonnenen in beslag genomen. Op deze gebieden hadden alle burgers gelijke rechten, maar natuurlijk kwamen zij meest in handen
der kapitaalkrachtigen, die landbouw konden drilven. Als men
daarbij bedenkt, dat de landbouw werd gedreven met hulp van
zeer goedkoope arbeidskrachten, nl. slaven, dan kan men zich
voorstellen, dat de kleine eigenwerkers niet konden concurreeren.
De Romeinsche senaat was een lichaam dat buitenlandschen
vorsten groot respect afdwong. Teekenend is een episode van 168
v. Chr., het jaar waarin de Romeinen Macedonia veroverden. De
koning van het Seleucidische rijk, Antiochus IV, was in oorlog
met Egypte en trof juist voorbereidingen om Alexandria aan te
vallen, toen een gezant van den Romeinschen Senaat, Popilius
Laenas, hem dat verbood. De koning zeide zich te zullen bedenken, dock de gezant trok met zijn staf om den koning heen een
cirkel in het zand en sprak: "Antwoord verzoek ik, v6Or ge uit
dezen cirkel stapt." Er bleef Antiochus niet anders over dan de
tanden op elkaar te klemmen en aan het bevel te gehoorzamen.
DE BURGERS DER REPUBLIEK.
De twisten tusschen de standen waren grootendeels geeindigd
omstreeks het midden van de 3e eeuw v. Chr., toen het voile burgerrecht werd toegekend aan elken man, die geboren was uit het
wettig huwelijk van een Romeinsch burger. Hem die dat recht niet
door geboorte bezat kon het worden geschonken, een eer die ook
een vrouw ten deel kon vallen. Ongehuwde vrouwen en zoons die
in hun vaders huis woonden, waren onmondig wat betreft het vermogensrecht en het aangaan van een huwelijk.
Het voile burgerrecht omvatte de volgende vijf punten:
1. ius commercii, het recht tot het drijven van handel, het erven
van eigendom en het voeren van processen over eigendom.
2. ius conubii, het recht tot het sluiten van een wettig huwelijk
met een Romeinsche of met een onderdane van bepaalde andere staten.
3. ius provocationis, het recht van beroep op de volksvergadering tegen een zwaar vonnis.
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4. ius suffragii, het recht tot stemmen in de volksvergadering.
5. ius honorum, het recht tot het bekleeden van ambten.
De onderworpen volken van Italie, zoowel als de vrijgelaten
slavers hadden slechts eenige van deze rechten. De beperkingen
golden vooral de punten 4 en 5. Voor de vrijgelatenen gold de
bepaling dat eerst hun zonen alle rechten deelachtig zouden worden. Wat betreft punt 5 bleven de armen in de practijk toch
buitengesloten daar het steeds kostbaarder werd ten eerste de
onbezoldigde eereambten te bekleeden, ten tweede het noodige
aantal stemmen bijeen te brengen. Het werd nl. gebruikelijk en
tenslotte noodzakelijk, zijn kiezers te winnen door middel van een
verkwistende vrijgevigheid en een
welgeorganiseerde omkooping, ten
minste in den
laatsten tijd van
de republiek.
De welgestelden
in de samenleving
bleven dus in de
politiek de meest
invloedrijken. Zij
konden ambtenaar worden, en
daardoor senator.
Het was echter
niet de oude adel,
(le patriciers, die Fig. 9. Cloaca Maxima te Rome. Aangelegd in den
de
hoof dgroep
Koningstijd, en gedeeltelijk thans nog in gebruik.
vormden van de
twee hoogste standen, de senatoren- en ridderklasse. De patriciers smolten weldra samen tot een onheduidende mindetheid, en
met een vermogen van ten minste 400.000 sestertien (ongeveer
40.000 gulden) hoorde men tot de ridderklasse. Men bezat dan
zekere voorrechten, waarop wij later zullen terugkomen, en een
paar onderscheidingsteekenen namelijk een gouden ring, die ook
door de senatoren gedragen werd, en een smalle purperzoom om
de toga; bovendien gereserveerde plaatsen bij de schouwspelen.
De senatoren droegen een breedere purperzoom en roode schoenen
en hadden de beste plaatsen bij de spelen. De aanzienlijke families, uit Welke de beambten gewoonlijk gekozen werden, vormden
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een nieuwen adel, die zich zelf de voornaamste burgers (optimates) noemde, en zij pasten er zorgvuldig voor op, dat een parvenu
(homo novus) zich niet licht in hun kringen indrong. Zelfs de
volkstribunen, die ook een zetel in den senaat handen, werden in
den regel uit deze maatschappelijke klasse gekozen.
De lagere, onbemiddelde klassen, de z. g. proletariörs, werden
in het jaar 312 v. Chr. in den burgerlijken stand opgenomen; dit
geschiedde tegelijkertijd met een belastinghervorming, die door
Appius Claudius ingevoerd werd. Deze was in dit jaar censor en
hij heeft zich hierdoor en ook als aanlegger van den "Appischen
weg" naam gemaakt. Deze hervorming droeg er toe bij de positie
der plebeeers aanmerkelijk te verbeteren; hare politieke gevolgen werden later echter vrijwel opgeheven door het
reit, dat de proletariers slechts in de
vier stadsdistricten waren ingeschreven.
Daar het aantal districten namelijk, met
inbegrip van de 27 landelijke, tot 31
steeg en de stemming, zooals boven aangegeven, in de comitia tributa geschiedde, had de stadsbevolking toch niet zoo
heel veel invloed, zelfs niet wanneer verscheidene landelijke districten zich niet
deden vertegenwoordigen. Men begrijpt,
dat het weldra als voornamer werd beschouwd, tot een landelijk district te behooren, en het werd zelfs een soort van
strafmiddel in de handen der censoren,
iemand
van een landelijk in een stalls,_
district over te plaatsen.
Fig. 10. Romeinsche wapenrusting.

GODEN EN EEREDIENST.
De Romeinen leidden aanvankelijk een arbeidzaam leven;
hunne belangrijkste bezigheid was het hoeden van het vee, bet
bebouwen van hunne landerijen en het vervullen der militaire
plichten. Men moet zich hen voorstellen als harde, grove naturen,
zonder veel schoonheidszin of fantasie. Daardoor was ook 11 un
godsdienst droog en nuchter en eerst de aanraking met de Grieken
in de 3e eeuw v. Chr. schonk hun een mythologic. Oude gebruiken en ceremonien werden nauwgezet uitgevoerd; de goden
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moesten ontvangen, wat hun toekwam. Anders kon men hun toorn
op zich laden, die den nalatige zelf, zijn familie of den ganschen
staat zou treffen. Offers en andere vormen van eeredienst waren
staatsplichten, die door de daartoe gekozen heambten werden volbracht. Het college der pontifices was Rome's hoogste priesterlijke lichaam. Zijne woordvoerder werd pontifex maximus genoemd, een titel, die later op de pausen overging. Er waren verscheidene priesterlijke colleges, in overeenstemming met de verschillende takken van eeredienst, ook een vrouwelijk college, dat
der Vestaalsche maagden. Dit waren voorname jonkvrouwen, aan
wie de hoede was toevertrouwd over Vesta's heiligdom, een
kleinen ronden tempel in de nabijheid van het centrum der stad,
aan de markt (Forum Romanum) gelegen. Het vuur in den tempel van Vesta moest gestadig brandende gehouden worden. Dit
was waarschijnlijk een heilige traditie uit den tijd, dat het niet
zoo gemakkelijk was, zich vuur te verschaffen, en daarom werd
toen in iedere familie en in iedere stad een immer brandend vuur
onderhouden. Het heilige vuur in Vesta's tempel was het Romeinsche staatsvuur en dus van symbolische beteekenis. De tempel brandde verscheidene
malen af, doch werd steeds weer opgcbouwd, iederen keer prachtiger;
ook de bij den tempel behoorende
woningen werden langzamerhand bijzonder weelderig ingericht.
Eerst werden vier en later zes Rorneinsche jonkvrouwen aangesteld, die
het heilige staatsvuur moesten verzorgen. Men koos daarvoor kinderen
van 6 tot 10 jaar uit de voornaamste
Romeinsche families. Zij kregen woningen in de nabijheid van den tempel en moesten zich verbinden, de goFig. 11. Vestaalsche maagd.
din 30 j aren lang in kuischheid te
(lienen. Wanneer zij den tempeldienst
verlaten hadden, konden zij een huwelijk aangaan, doch indien
een Vestaalsche gedurende har diensttijd hare kuischheidsgelofte brak, werd zij levend in een gewelf ingemetseld. Als de
Vestaalsche maagden uitgingen, werden zij door een lictor, een
gewapenden wachter, begeleid, en in de schouwburgen waren bijzondere eereplaatsen voor haar gereserveerd. Zij werden als zoo
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heilig beschouwd, dat een misdadiger, die op weg naar het schavot
een Vestaalsche ontmoette, begenadigd werd. Zij waren onschendbaar en konden dus dikwijls met goed gevolg als bemiddelaarsters
bij geschillen optreden. Zoodra een Vestaalsche maagd gewijd
was, was zij aan de voogdijschap van den vader onttrokken en
mondig.
De Vesta-dienst was teekenend voor het Rome der oudste tijden,
waar het gezin een zoo karakteristieke beteekenis had. Ook de
godenwereld was als een gezin geordend, waarin Jupiter de vader
(het woord beteekent "de hemelsche vader") en Juno de moeder

Fig. 12. De Romeinen bestormen een stad.

was, enz. De tempel was in den vorm van het oud-Romeinsche
ronde huis opgebouwd, j a, den geheelen staat stelde men zich
op die wijze voor, en de deurgod Janus (vergelijk janua = deur
beschermde de stad. In den huiselijken kring werden de geesten
der voorvaderen (Lares) en de huisgoden (Penates) vereerd. De
huisvader zelf werd beschouwd als een heilig wezen, wiens wil
wet was. Bovendien hadden de Romeinen nog een aantal lagere
godheden, die ieder hun plaats in de natuur en in het menschelijk leven innamen. Het waren goden met beperkte macht, van
wie er vele in den loop der tijden door de hoogere goden in de
schaduw werden gesteld, doch een deel van hen hield zich tot in
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de laatste dagen van het heidensche Rome staande. Opdat de
veeteelt zou gelukken, offerde men aan den god Sterculus, en het
zaad kwam niet goed op, als men den god Insitor niet met eerbied
behandelde; werd er voor de eerste maal geploegd, dan moest
men tot Vervactor bidden, voor, de tweede maal tot Repositor en
voor de derde maal tot Imporcitor. Men had goden voor de bijen,
paarden- en runderteelt, j a ook voor de behandeling van het zaaikoren, opdat het zaad goed zou gedijen.
Uit deze oude godennamen blijkt, dat de Romeinen reeds vroegtijdig een landbouwdrijvend yolk waren. De herders waren tot
boeren geworden, en de Romeinsche campagna, die thans dor en
ongezond is, bestond in de oudheid uit vruchtbare akkers. Teekenend is ook, dat de god Mars, die in historischen tijd de oorlogsgod geweest is, in de oudheid ongetwijfeld de god der velden was,
wiens heiligen steen men in processies op de velden uitdroeg,
wanneer het er om ging, regen
of te smeeken. Saturnus, naar
wien een der planeten genoemd
is, was oorspronkelijk de god van

het koren en Terminus was de
grensgod voor hof en velden.
DE VEROVERING VAN ITALIE.
Tegelijkertijd met de innerlijke onlusten der politieke partijen
waren bijna voortdurend twisten
met de buurvolken aan de orde.
Het werd een gebiedende noodzakelijkheid, de stadig aangroeiende boerenbevolking een uitweg te verschaffen; daardoor
werd Rome een veroveraarsstaat.

Uit de sagen van den koningstijd krijgt men een duidelijk
beeld van het feit, dat de jonge
Tiberstad een dubbel strijdfront
had: tegen de aan Naar verwante
Latijnen in het zuiden en tegen
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Fig

13. Artemis, de kuische godin
van de jacht.

de Etrusken in het noorden. Juist
in den tijd, toen de koningen werden verdreven, breidden de
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Etrusken hun macht zeer sterk uit, hun koning (Porsenna?)
van Clusium veroverde Rome en dwong de Romeinen, een onvoordeeligen vrede te sluiten. De Etrusken drongen zelfs tot in
Campanie door, totdat zij in hun opmarsch door den tiran
van de Grieksche stad Syracuse op Sicilie, door den krachtigen
Hieron, werden gestuit. Hij versloeg hen bij Cumae in het jaar
474; door deze overwinning ontnam hij den Etrusken de handelsheerschappij over de Tyrrheensche zee. Tegelijkertijd werden zij
krachtig aangegrepen door den Keltischen volkerenstroom, die
zich van de Alpen over de landen aan de Po uitstortten. De Kellen,
of, zooals ze ook we! genoemd worden, de GalHers, schijnen door
de Germanen in de 5e eeuw v. Chr. te zijn opgedreven. Zij hadden
zich over Gallie, het tegenwoordige Frankrijk en Belgie, over Engeland en Spanje verspreid en trokken nu het Apennijnsche schiereiland binnen. De Po-vlakte werd weldra door deze stammen in
bezit genomen en werd voortaan "Gallia cisalpina "(Gallie aan
deze zij de der Alpen) genoemd. De Etrusken werden ook in
Campanie tegengehouden, waar de krijgshaftige Samnieten steeds
verder voorwaarts rukten.
Hierdoor kon Rome zich weder vrij maken en zijn invloed uitbreiden.
De verhouding van het
oude Rome tot Latium
wordt door twee documenten geillustreerd. Het eene
bevat een opsomming van
ruim 30 Latijnsche steden,
die in het jaar 493 een verbond met Rome sloten, het
andere is een handelsverdrag met Karthago. Dit document wordt
aan de eerste twee consuls toegeschreven, doch is wellicht van
eerst lateren datum. In deze overeenkomst moest Karthago zich
verplichten, de steden, die een vriendschapsverbond met Rome
hadden gesloten, niet aan te vallen. Doch de overlevering verhaalt
van vele verbitterde gevechten tegen de verschillende stammen,
de Volskers, Aeduers of hoe ze ook mogen hebben geheeten voordat
Rome onbedreigd heer in Latium was. Nauwelijks hadden de
Romeinen in het begin van de 4de eeuw de Samnieten met goed
gevolg bij de stad Capua in Campanie bestreden en na een tienj arig beleg, dat in de sage wordt verheerlijkt, de Zuid-Etruskische
stad \rep ingenomen, of zij werden reeds weder door de woeste
Fig. I 4. Oudromeinsche steenslinger.
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GalHers overvallen. Deze hadden bijna geheel Noord-Italie onderworpen en stormden nu op Rome los. De Romeinsche legioenen
trachtten hen met behulp van hun bondgenooten tegen te houden,
doch leden de beroemde nederlaag van het jaar 387 v. Chr. aan de
Allia. De Gainers namen Rome in eri plunderden het en de be-

Fig. 1 5. Romein. (Glyptotheek,

Fig. 1 6. Romein in offerkleedij.

volking zocht haar toevlucht op den vestingheuvel van het Capitool. Op deze belegering heeft de sage van de "ganzen op het
Capitool" betrekking. Om den burcht op den Capitolijnschen heuvel in te namen, moesten de belegeraars over den muur klimmen,
om de Romeinen te verrassen. Doch reeds toen de eerste Gallier
in een donkeren nacht over de muurtinnen klom, braken de heilige
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ganzen, die de Romeinen in een kooi op het Capitool bewaarden,
in een geweldig gesnater uit. Er wordt verhaald, dat Marcus Manlius Capitolinus, de aanvoerder der Romeinen, door het geschreeuw
der ganzen gewekt, de Galliers op den heuvel zag toesluipen en
alleen den strijd met hen aanbond, totdat hulp kwam opdagen.
De Romeinen hielden op den Capitolijnschen heuvel gedurende
een belegering van zeven maanden stand; later kochten zij den
aftocht der GalHers met duizend pond in goud. Romeinsche vrouwen en mannen moesten hunne gouden sieraden en bekers offeren,
De Romeinsche onderhandelaars bemerkten, dat de GalHers valsche gewichten gebruikten, loch toen zij hiertegen protesteerden
legde de hoofdman der GallMrs zijn
zwaard in de weegschaal en beval, dat
ook dit met goud zou worden opgewogen. Vae Victis ! — wee den overwonnenen ! — waren zijne trotsche en
grimmige woorden die tot op dezen dag
de kenspreuk der gestrenge overwinnaars aanduidden. Eindelijk hadden de
GalHers toch genoeg goud gekregen en
zij trokken af. Doch zulk een einde
liet het Romeinsche nationale gevoel
onbevredigd. Daarom laat de sage den

held Camillus de Gainers overwinnen
en rijke buit op hen veroveren.
De Gainers, die rondzwierven en in
open steden woonden, voerden nooit
anderen krijgsbuit met zich mee dan
vee en goud.
De Romeinen bouwden nu een
Fig. 17. Romeinsche asch-urn.
muur om de stad, waarschijnlijk
die, welke volgens de overlevering aan koning Servius Tullius
wordt toegeschreven. Ofschoon het in den nieuwen Romeinschen
staat gistte, kwam Rome toch snel weder tot bloei. Uit de twisten
tusschen de verschillende standen, die voortdurend aanhielden,
kwamen tenslotte "Licinische wetten" voort (omstreeks het jaar
367). Bet schijnt namelijk, dat het den volkstribunen Lucius Licinus Stolo en Lucius Sextius Lateranus gelukte, de volgende bepaling ten nutte van de plebeeers in to voeren:
1. De betaalde rente zou van het schuldbedrag worden afgetrokken en de rest in drie afbetalingstermijnen gedelgd.
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2. Niemand mocht meer dan 500 bunder staatsgrond bezitten.
3. Het consulaat, dat een tijdlang door de "militaire tribunen
met consulaire macht" was vervangen, zou weder worden
ingesteld, en een der consuls moest van plebeische afkomst
zun.
Toen de staat op deze wijze was gegrondvest, nam hij de zware
problemen, die uit den stadigen groei der bevolking voortkwamen,
in behandeling. Omstreeks het j aar 340 werd het bovengenoemde verbond met de steden in Latium
tternieuwd, en deze worden gedwongen, hun onderling verbond te
ontbinden en zich ieder voor zich
bij Rome aan te sluiten. De senaat
ging daarbij uit van de grondstelling : "verdeel en heersch !" (divide
et impera) ; voor de meeste staten
beteekende deze verhouding tot Rome hetzelfde als volledige onderwerping.
Grootere moeilijkheden veroorzaakte intusschen het krachtige
bergvolk der Samnieten. Ook deze
waren in dien tijd door de sterke
volksvermeerdering gedwongen,
zich naar het zuiden uit te breiden.
Zij hadden intusschen Campanie,
Lucanie en Bruttium bezet en daardoor de Grieksche steden in groote
moeilijkheden gebracht. De tijd
Fig. 1 8. Romeinsche asch-urn.
zou ongetwijfeld komen, waarin de
Samnietische en de Romeinsche
expansiezucht met elkander botsten.
De zwakte der Samnieten lag in hun gebrek aan organisatie;
zij waren namelijk in een menigte onafhankelijke boeren- en herdersstammen verdeeld. Ten gevolge van het boven vermelde geluk van de Romeinen in Latium kwamen de groote steden in Campanie tot de overtuiging, dat het voordeelig was, om een bond met
Rome aan te gaan. Daar dit in werkelijkheid neerkwam op een
vreedzame verovering van Campanie, moesten de Samnieten naar
de wapenen grijpen.
Van 38-290 woedde nu de strijd. De Galliers en de Etrusken vereenigden zich met de Samnieten, en de Romeinen leden
1 •
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een verschrikkelijke nederlaa . Maar hun sterke organisatie en
taaie volharding maakten, dat zij ten slotte toch nog de overwinning ' behaalden. Het eene gebied na het andere werd onderworpen, en door de vestiging van een aantal kolonien in verschillende steden werd hun macht hevestigd en lukte het den
Romeinen hun nieuwe onderdanen in bedwang te houden.
Van Rome uit naar het zuiden werd een militaire weg aangelegd, die voor de legioenen bestemd was. Dit is de Via
Appia, die in het jaar 312 door den
censor Appius Claudius werd aangeTegd, en die tot op heden bestaat. De
weg liep van de havenstad Terracina
langs de kust naar Capua, en zette zich
verder naar Brundisium voort. De via
Latina liep dan verder het land in, naar
Campanie toe.
Ten gevolge van de overwinning bij
Sentinum (295) en het grondvesten van
sterke militaire kolonies zooals Venusia
op de grens van Apulie en Samnium
dwongen de Romeinen hun vijanden tot
den vrede. De Samnieten ontvingen verlof hun bergland te behouden, maar zij
moesten van al hun veroveringen in
Fig. 1 9. Romeinsche huisMidden- en Zuid-Italie afstand doen.
vrouw, -matrona-.
Ook hun bondge400ten, van welke de
.Galliers en Etrusken in 825 overwonnen werden, moesten groote
gebieden aan Rome afstaan, en er in berusten, dat de Romeinen
ook in hun landen kolonien plaatsten.
Maar daar Rome zoo groeide, moest het ook zijn belangen op
de zee verdedigen. Eerst werd met de steden in Zuid-Italie afgerekend. De beurt kwam aan de Grieken in Zuid-Italie. GrootGriekenland had toen veel te lijden onder den strijd met de steden
op Sicilie, terwijl het ook onder sociale moeilijkheden gebukt ging.
De burgers lieten hun steden door huursoldaten tegen de volkeren
van Italie verdedigen, en leefden zelf in de grootste weelde, soms
onder een teugelloos beheer, soms ook onder de strengste discipline.
De Romeinen hadden ondertusschen veel vijanden in Zuid-Italie.
De stad Tarente, die haar zelfstandigheid handhaafde, wilde de
macht van Rome niet erkennen, en sloot daarom een bondgenootschap met de Zuid-Italiaansche staten, zoomede met de Galliers
de Umbriers en de Etrusken uit het noorden. Rome moest ver-
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nietigd worden. Als bondgenoot wist men koning Pyrrhus.
vanEpirus te krijgen, die een rijk in Zuid-Italie wilde vestigen.
Als koning van Epirus was Pyrrhus buurman van de ItaliaanscheGrieken op de andere kust van de Adriatische zee. Hij bezat goed
uitgeruste troepen, en men vertelde, dat hij een buitengewoon
veldheer was. Hij was een familielid van Alexander den Groote,
en dezen wilde hij zich tot voorbeeld stellen. Het Joel van zijn eerzuchtig streven was om een groot wereldrijk aan de westelijke
Middellandsche zee te vormen.
In het j aar 280 kwam Pyrrhus
met een leger van 20.000 voetknechten, 3000 ruiters en 20 olifanten
naar Tarentum. Men had nog nooit
deze dieren in Italie gezien, en
Pyrrhus rekende erop, dat de Romeinen bij het gezicht van die
beesten van schrik zouden vluchten.
In hetzelfde jaar, dat hij in Italie
was gekomen, sloeg hij het Romeinsche leger hij Heraclea (280) en bij.
Ausculum (279), maar het schijnt,
dat hij zelf ook gevoelige verliezen
daarbij heeft geleden, zoodat hij de
gevleugelde woorden uitsprak:
"Nog een zulk een overwinning, en
ik ben verloren". Daarom spreekt
men tegenwoordig nog wel van een
Pyrrhus-overwinning. Pyrrhus
Fig. 20. Romeinsch jongeling.
hoopte in Sicilie, waar de stad Syracuse zijn hulp tegen Carthago had ingeroepen, beter succes te
oogsten. De Semietische handelsmacht in Noord-Africa, de oude
erfvij and van de Grieken, was toen met Rome verbonden.
Op Sicilie kon Pyrrhus aanvankelijk op succes bogen. Hij versloeg de Carthagers, en toen er over vredesonderhandelingen gesproken werd, wilde hij hun voorstellen niet aannemen. Deze voorstellen kwamen hierop neer, dat hij behouden mocht, wat hij
genomen had, en dat de Sicilianen en Carthagers eveneens in het
bezit zouden blijven van alles, wat zij niet verloren hadden. De
achterdochtige Grieken lieten hem echter in den steek, hij moest
Sicilie verlaten, en zijn vloot, die uit ongevcer 100 schepen bestond,.
werd door hen achtervolgd en bijna geheel vernietigd. Gedurende
de tocht van Pyrrhus naar Sicilie, die in 278 begon, hadden de
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Romeinen al weer een deel van hun land heroverd, dat door
Pyrrhus was bemachtigd. Hij wendde zich nu weer tegen de
Romeinen, die voor den geduchten legeraanvoerder weken, maar
in den slag bij Beneventum (275) was Pyrrhus niet gelukkig, zoodat hij in allerijl naar Griekenland terug moest.
De Romeinen drongen in Zuid-Italia verder, en dwongen spoedig
zoowel de Grieken als de andere daar wonende volkeren om zich
als bondgenooten bij hen aan te sluiten. Dat de veldtocht van
Pyrrhus zoo slecht uitviel, was wellicht
aan gebrek aan energie te wijten.
Dit was de laatste dramatische poging
om de West-Grieken te redden, die
nu hun ondergang tegemoet gingen.
Het was nu het plan van Pyrrhus om
den Macedonischen koning Antigonos
Gonatas van den troop te stooten. Maar
toen hij zijn heerschappij over het eigenlijke Griekenland wilde uitbreiden
schijnt hij op een weinig roemvolle
manier zijn dood te hebben gevonden.
Bij de inneming van de kleine stad Argos in den Peloponnessus in het jaar 272
verbrijzelde hem een vrouw met een
leemen pot het hoofd.
Ondertusschen stond Rome aan het
Fig. 21. Romeinsche waterhoofd van den Italiaanschen bond, die
leiding; aquaduct.
zich van de grensrivier den Rubicon tot
de straat van Messina uitstrekte. Rome was een groote inogendheid geworden evenals Carthago, Egypte Macedonia en het rijk
der Seleuciden.
ROME ONDERWERPT DE LANDEN AAN DE MIDDELLANDSCHE ZEE.
Rome en Carthago waren dus bondgenooten. Maar deze verhouding zou veranderen, toen Rome eenmaal de heerschappij
over belangrijke zeesteden had verkregen, en dus genoodzaakt
was zich voor den wereldhandel op de Middellandsche zee te interesseeren. Het werd zoo noodzakelijk voor Rome om de heerschappij over de Grieksche steden in Sicilia te veroveren, als het
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in vroeger tijd voor Carthago noodzakelijk was geweest op de

westelijke zijde van het eiland vasten voet te krijgen. De Romeinsche senaat, die de ontzaglijke hulpbronnen van Carthago kende, week voor een beslissing terug, maar de volksvergadering nam
het besluit tot een gewapende interventie op Sicilie. Aanleiding
daartoe was een locaal conflict, waarbij de eene partij de hulp
van Carthago had ingeroepen.

Fig. 22. Model van een
Romeinschen legioensoldaat uit de Saalburg.

Fig. 23. Romeinsch officier
(Grafsteen van den standaardMuseum te
drager Musiris.
Mainz).

De oorlog begon daarmee, dat het een Romeinsche troepenafdeeling gelukte, de straat van Messina over te steken, ofschoon een
Carthaagsche vloot in de nabijheid lag. Messina werd bezet, en
na een schitterende overwinning ging het machtige Syracuse, dat
toen door Hieron geregeerd werd, tot de Romeinen over. Deze
werden daardoor meesters van de heele oostkust en spoedig bezaten de Carthagers nog maar alleen Panormos (Palermo), en
Lilybaeum (Marsala).
De Romeinen waren dus beslist de heerschers van dat eiland,
maar terzelfder tijd werden de Italiaansche kusten hevig door de
Carthaagsche vloot bestookt. Het werd dus voor de Romeinen
noodzakelijk om zich eveneens een zeemacht aan te schaffen.
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Hiervoor moesten de zeesteden bijdragen leveren; er werden
schepen gebouwd, de bemanning werd geoefend, maar met het
manoevreeren wilde het voorloopig nog niet vlotten. Dit was toch
van het grootste belang, daar de tactiek in den vroegeren tijd
daarin bestond, tegen den tegenstander aan te varen en hem dan
tot zinken te brengen. Ondertusschen deed een Romeinsche aanvoerder een geniale ontdekking. Hij rustte de schepen met een
enterbrug uit, die aan het schip kon worden bevestigd (zie fig.).
Daardoor werden de Romeinen in de gelegenheid gesteld als
op het land te strijden, Bij Mylae (Z. W. van de Liparische eilanden) bevochten zij hun eerste overwinning op zee. (260). In den
loop van het volgend
jaar vocht en de Romeinen met wisselend
geluk op Siciliè, Corsica
en Sardinie, en in het
jaar 256 konden zij in
Africa landen. Dit
scheen een beslissende
wending in den oorlog
met zich te voeren,
maar de stoot mislukte.
De troepen, die geland
waren, werden verslagen, en de bevelhebber
Regulus gevangen genomen. Van hem werd
later een leer stichtelijke geschiedenis verteld.
Fig. 24. Enterbrug, corvus, op een Romeinsch
De Carthagers zouden
oorlogsschip. A = een 9 M. lange brug.
hem als vredesonderB = mast.
handelaar naar Rome
hebben gestuurd, maar daar aangekomen ried hij de Romeinen
aan den oorlog voort te zetten. Daarna keerde hij eerlijk
volgens zijn belofte naar Carthago terug, waar hij den flood vond.
Het is jammer om het te moeten zeggen, maar de heele gescliedenis is verzonnen, want Polybius, die dezen oorlog in het midden
van de tweede eeuw voor Chr. beschreven heeft, deelt daar niets
van mede, ofschoon hij toch een zeer groot bewonderaar der
Romeinen geweest is, onder wie hij zestien jaar geleefd heeft.
De oorlog in Africa duurde vele jaren. In Hamilear Barca
vond Carthago een veldheer, die den Romeinen langen tijd 9p
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Sicilie weerstand wist te bieden. Rome was totaal uitgeput. Tenslotte schonken enkele particulieren den staat een nieuwe vloot van
200 schepen en met deze behaalde de consul Lutatius Catulus een
beslissende overwinning bij de Aegatische eilanden. (242). Nu
waren eindelijk de Siciliaansche vestingen bedwongen en de
Carthagers moesten in het j aar 341 den vrede sluiten. Zij zagen
geheel van het eiland of en betaalden de oorlogskosten.
De nieuwe bezitting van Rome, de eerste provincie, werd van de
grootste beteekenis voor den korenaanvoer van de stad. De administratie van het eiland, de
rechtspraak, en de militaire
aangelegenheden kwamen
onder het oppertoezicht van
een apart praetor te staan.
Maar de provincie werd
niet bij de tribusindeeling
ondergebracht. Het definitieve aantal namelijk 35 was
juist bereikt. De inwoners
van de provincie hadden het
aanvankelijk tamelijk goed.
Ze moesten echter een belasting betalen van 10 % van
den oogst en de waarde der
waren
De Carthagers hadden den
(
,
oorlog met huursoldaten geFig. 25. Achtersteven van een Rovoerd, zooals steeds hun gemeinsch schip.
woonte was geweest. Vlak
na den oorlog verzetten die
zich tegen hunne werkgevers, en eerst na drie vreeselijke oorlogsjaren gelukte het Hamilcar Barcas, om hen tot rust te brengen.
Deze gelegenheid greep Rome aan, om ook nog Sardinie weg te
nemen.
CARTHAGO.
Wij hebben nu den eersten Punischen oorlog geschilderd, die
nog door twee andere oorlogen gevolgd werd. Om den lezer een
goed inzicht hierin te geven, zullen wij wat uitvoeriger bij dezen
Carthaagschen, of zooals de Romeinen zeiden, Punischen (Phoenicischen) staat staan blijven.
Men weet niet, wanneer Carthago gesticht is, maar tegen
17
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het jaar 600 was de stad de belangrijkste onder de Phoenicische
handelskolonies in Noord-Africa en aan het westelijk deel van
de Middellandsche zee. De macht van de stad was gegrondvest op
een sterke vloot, en op een systematisch doorgezette handelspolitiek. In de vijfde eeuw gelukte het den Puniers, die door de Etruskers geholpen werden, de Grieken in het Westelijk deel van de
Middellandsche zee te overvleugelen. Wij spraken al van hun
energieken aanval op Syracuse. Gedurende de heele vierde eeuw
bestreden zij voortdurend de Grieken op Sicilie, terwiji zij op een
handige manier gebruik maakten van het wederzijdsch wantrouwen. Maar toen in den oorlog tegen Pyrrhus de Puniers de Romei-

Fig. 26. Punische graven uit de achtste eeuw v. Chr. en later.

nen ondersteunden, om te voorkomen, dat de Grieken zich onder
Pyrrhus aaneenschaarden, verdreven zij den duivel met Belzebub.
Een gevolg van hun politiek was dan ook de eerste Punische oorlog, dien wij boven reeds beschreven hebben.
Carthago was een werkelijke wereldstad, met een inwonersaantal
van ongeveer 700.000. Het verkeer in dit London van de Oudheid
moet zeer levendig zijn geweest, bijzonder in het havengedeelte,
waar de markt lag, en waar de huizen even hoog waren, als dit
in de moderne wereldsteden het geval is; wel 7 etages.
Er waren twee havens, een aan den buitenkant, die vierkant was
en die voor handelsschepen diende, en een ronde aan den binnenkant, die voor oorlogsschepen gebruikt werd. De overblijfselen van
die havens heeft men weer teruggevonden. Zij zijn betrekkelijk
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klein, zoodat men zich lastig kan voorstellen, dat zij voldoende
ruimte boden voor het uitgebreide verkeer, dat daar zeker geweest
is. Maar dat kan men zoo verklaren, dat men langs de kust.naar
het noorden nog maar zwakke sporen vindt van de geweldige kaden, die daar zijn geweest. Op een eiland in de oorlogshaven en
in de daarbij gelegen stadsdeelen waren de oorlogswerven gevestigd, benevens de admistratie van de vloot.
Meer en meer groeide de stad buiten haar oorspronkelijk klein
gebied; de burcht en tempelheuvel werd er aan toegevoegd (deze
heuvel heette Byrsa), en zoo breidde zij zich ook nog over het golfachtige terrein uit. Er kwamen hier steeds meer en meer open4,4■4011

Fig. 2 7. Scheepsgevecht (Romeinsh basrelief uit Madrid,
collectie Medinorelli) .

bare gebouwen en tempels to staan, waar honderden menschen
hun bezigheid vonden. De watertoevoer van de stad geschiedde
uit groote Cisternen, waar nog heden overblijfselen van zijn bewaard. Een van deze, die een menigte van tongewelven bevat,
wordt nog heden gebruikt. Deze constructie met een tongewelf
werd door de Romeinen ook vaak toegepast.
In de omgeving van Carthago werden villa's gebouwd en tuinen
aangelegd, evenals dat met moderne voorstellen het geval is, en
deze deelen werden ook later bij de stad gevoegd. Hier lag b. v.
Megara (tegenwoordig la Malga geheeten,) ten noorden van het
eigenlijke Carthago, en hier woonden de meesten van de handelskoningen in hun prachtige villa's en in de daarbij behoorende tuinen. Ze konden dus evenals de tegenwoordige zakcnmenschen
'avonds naar de buiten de stad gelegen fraaie huizen terugkeeren,
terwijl zij overdag hun werk in de stad uitoefenden.
Carthago werd op die manier heel groot, en was door sterke mu-
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ren omgaven. Tegelijkertijd werd de vloot met schepen van het
allernieuwste model uitgebreid, namelijk met schepen met vijf
rij en roeibanken, terwijl ook het leger steeds meer geperfectionneerd werd. Alleen wanneer het heel noodzakelijk was namen de
Carthagers zelf aan den oorlog deel; voor het overige hadden zij
geen dienstplicht. De verdediging werd aan huurtroepen overgelaten.
De geschiedschrijver Appianus heeft ons een beschrijving nagelaten, waaruit we kunnen zien, op welke wijze de Carthagers hun
stad wisten te verdedigen. Hij deelt ons namelijk merle, dat de
bovenvermelde muren, die de stad omgaven, ruimten bevatten,
waar 300 krijgsolifanten, en 4000 ruiters plaats konden vinden,
terwijl er bovendien nog reusachtige voorraadkamers voor levensmiddelen en wapenen waren.
Van deze muren zijn nu nog maar enkele resten over. Maar ook
deze geven toch al een denkbeeld van den verbazenden omvang van
die stad. De voorstad Megara medegerekend vormde Carthago een
langwerpigen driehoek, waarvan de basis 8000 Meter lang was,
en waarvan de top 4000 Meter boven deze basis lag.
Wat de regeering aangaat werd Carthago beheerscht door
eenige families. Dat gaf vaak aanleiding tot familietwisten,
die de rust van de stad verstoorden. Maar naar buiten bevochten leger en vloot langen tijd nieuwe overwinningen; nieuwe
macht werd gegrondvest, tot ook voor Carthago eindelijk het noodlottige uur sloeg. Langzamerhand was Carthago een prachtige stad
geworden, waar weelde en overdaad heerschten. Handel en politiek werden op een onmeedoogende wijze gevoerd en de Semieten vergaarden vele rijkdommen, terwijl niet blijkt, dat zij op een
cultureel hoog niveau hebben gestaan. Het was geen plaats, voor
hooger geestelijk levee. Er was geen noemenswaardige literatuur,
en wat de belangstelling voor kunst betreft, zoo was die evenals
in het moederland Phoenicia tot de import van kunstvoorwerpen
beperkt, die dan door in Carthago wonende handwerkslieden werden nagemaakt.
Van de vondsten uit de graven moeten vooral de terracotta-maskers genoemd werden, die de gelaatstrekken van de dooden weergaven, vaak met een toornige uitdrukking om de booze geesten
verre te houden. Deze maskers geven ons een beeld van het Semietische handels- en zeevolk, dat de zeeen veroverd had. Eenigen
zijn kaal geschoren, anderen liebben alleen een gladde kin en bovenlip, met op de wangen bakkebaarden. De wenkbrauwen komen
duidelijk naar voren, en vormen een fijnen boog; de neus springt
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eveneens naar voren, en het haar is gelokt; dikwijls worden oorringen aangetroffen. Ja het gebeurt ook wel, dat men zoo'n handelsvorst met een zilveren ring door zijn neus ziet. De vrouwen hebben roodgeverfde lippen, wangen en ooren, terwijl de
oogen door zwarte randen zijn omgeven. Bovendien sierden
zij haar ooren, handen en handgewrichten met voorwerpen
uit glas, goud, kristal en agaat, terwijl zij tevens kostbare
amuletten droegen. Zij verzorgden zeer hun toilet, en schijnen
kostbare toiletartikelen te
hebben bezeten. Men heeft
in de graven looden etui's
gevonden, die verscheidene
bevatten.
schminkkleuren
Het beeld dat vooral in het
Lavigerie-museum de aandacht trekt is een vrouwengestalte op het deksel van een
sarcophaag. De vorm van het
gezicht en de volmaakte uitvoering van het geheel wettigen het vermoeden, dat wij
hier met het werk van een
Griekschen kunstenaar hebben te doen, die het in opdracht van een rijken Carthager heeft gemaakt. Men
meent, dat het een figuur
van een priesteres is, of mis- Fig. 28. Masker van terracotta. Gelaatstrekken van een dooden krijgsman, verschien nog eerder dat van de wrongen om de booze geesten te verjagen.
godin Tanit zelf. Zij is in
een lang gewaad gekleed, en van de heupen tot aan de voeten is
het lichaam met twee griffioenenvleugels bedekt, ongeveer op de
zelfde wijze als de Egyptische godinnen worden afgebeeld . In
de eene hand, die aan de zijde neerhangt, houdt die vrouw een
duff vast, in de andere hand, die zij in de hoogte houdt, heeft
zij een offerschaal. De gelaatstrekken zijn heel fijn, de oogen zijn
geschilderd, op het hoofd draagt zij een Egyptisch hoofddeksel,
met aan den voorkant een sperwerskop er op. Op de tempelplaatsen van Carthago en ook in andere deelen van Tunis zijn duizenden van offertafels gevonden, de zoogenaamde "stelen". Zij dragen Punische opschrif ten, welke ons leeren, dat lieden van alle
klassen der maatschappij: arbeiders, handwerkslieden, zoowel
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als ambtenaren en priesters in den regel op de volgende wijze hun
offerformule uitspraken: "Geofferd aan de groote godin Tanit,
en aan den god Baal door X, zoon van Y, zoon van Z omdat zij
zijn stem gehoord hebben. Mogen zij hem zegenen."
Er zijn zeker veel Carthaagsche godheden geweest, maar twee
van deze spelen een bijzonder groote rol. De sombere gevreesde
god Hammon of Baal (de heer), lien de Phoenicia's Moloch
noemden, :was de :hoogste god, een zonnegod, van wiens genade
het lot van de menschen afhing, daarnaast stond de godin Tanit (Taneith)
de beschermgodin van Carthago, die met
Asterte of Juno geldentificeerd werd;
haar s mbool was de maan.
y
Mildere gevoelens kenden de Carthagers slechts weinig. Oog om oog, tand om
tand, was hun lijfspreuk, als list niet hielp,
en ook hun godsdienst maakte hen niet
zachter. Het was in de eerste plaats een
godsdienst van vrees en angst. Menschenoffers voor de toornige goden waren het
eenige middel dat werd toegepast., als het
noodzakelijk was om gevaren af te wenden, of om vrede te verkrijgen.
-Dat krijgsgevangenen aan de goden als
dankoffers werden aangeboden, is daarFig. 29. Romeinsch
om niet te verwonderen. Evenmin kan
veldheer.
het ons verbazen, dat ook slaven vaak geofferd werden. Zelfs de voornaamste families werden soms door
den staat gedwongen, hun eigen kinderen aan den offerpriester
af te staan.
Als men zoo iets hoort, begrijpt men ook, dat de godsdienst het
bestaan kon versomberen, en de moreele begrippen verwarren kon. Angst en vrees waren dan sterker dan de lief de voor
de kinderen. Men bracht de kinderen naar de offerplaatsen,
aldus vertelt Diodoros van de Phoeniciers — en legde ze levend
in de armen van het groote metalen afgodsbeeld, vandaar gleden
zij in den warmen oven, waar hun angstkretsen versmoord werden, terwijl hun moeders er naar stonden te kijken, zonder dat
zij ook maar even weenden, anders was het offer voor niets.
Vondsten uit de nabijheid van Carthago bewijzen, dat die
offers inderdaad op die wijze plaats vonden. In het museum zijn
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nog sarcophagen, die met de verkoolde en gebroken beenderen
van de slachtoffers zijn gevuld.
Er kan met zekerheid worden aangenomen, dat de rijke ouders
vaak het ten offer brengen van hun eigen kinderen afkochten,
zoodat dan anderen hiervoor in de plaats kwamen. Maar toen
de tiran Agathocles van Sicilie ongeveer 310 Carthago belegerde,
en het gevaar steeds grooter werd, vreesden de inwoners, dat de
goden vertoornd waren, en besloten zij daarom den toorn van de
goden tot bedaren te brengen. In een openbare vergadering werd
toen vastgesteld, dat 200 kinderen van de voornaamste inwoners
van de stad geofferd zouden worden, terwiji 300 zich vrijwillig
aanboden.
De oorlog met Rome had de
bewoners groote verliezen bezorgd, en hun inkomsten does
verminderen. Maar men had
spoedig bemerkt, waar men
schadevergoeding zou kunnen
vinden, en de leidende man in
Carthago liet geen tijd voorbijgaan, om nieuwe krachten tegen
Rome te verzamelen. Er waren
nog de rijke zilvergroeven van.
Spanje, die slechts op een veroveraar wachtten; en in korten
tijd had Hamilcar Barcas Spanje het Carthaagsche juk opgelegd, de leege staatskas was nu Fig. 30. Borststuk van een pantserweer gevuld, en den Punischen
rusting. (Kopenhagen).
kooplieden werd een nieuw veld
geopend. Na zijn dood zette zijn schoonzoon Hasdrubal dit werk
voort, maar hij moest met de Romeinen een verdrag sluiten, waarbij het land ten noorden van de Ebro voor Rome open bleef.
Toen Hasdrubal in het jaar 221 vermoord werd, koos het leger
den twintigj arigen Hannibal tot legeraanvoerder. Hij was de zoon
van Hamilcar en was reeds als negenjarige knaap met zijn vader
naar Spanje getrokken. Het verhaal wil, dat hij een eed moest
afleggen, dat hij nooit een vriend van Rome zou worden. Deze
eed bezegelt het lot van twee steden. Bij zijn vader en zijn zwager had hij het krijgshandwerk goed geleerd, zoo goed, dat de
senaat van Carthago geen oogenblik aarzelde de keus van de soldaten goed te keuren. Wij zullen nu gaan vertellen, hoe het Han-
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nibal, trots de vredelievendheid van zijn landgenooten gelukte,
om na verloop van eenige jaren, een krachtigen aanval tegen
Rome op touw te zetten.
DE TWEEDE PUNISCHE OORLOG.
In de jaren 230 en 229 hadden de Romeinen ook nog aan andere
dingen dan aan die van het Spaansche schiereiland te denken.
Op twee verschillende plaatsen moesten zij met de wapens ingrijpen. Aan het kustgebied van de Adriatische zee, dat tegenwoordig Dalmatiö heet, woonde een yolk van zeeroovers, de Illyriers. Zij hadden zich onder bescherming van het machtige Macedonia gesteld, en bedreigden met de grootste brutaliteit de rust
van de Adriatische zee. Ten slotte waren. twee Romeinsche consuls gedwongen over zee te trekken, en nadat de Illyriers volledig
overwonnen waren, hadden de Romeinen op het Balkan-schiereiland een paar bondgenooten gekregen namelijk: de Grieksche
steden, Apollonia (Salona) en Epidamnus (later Dyrrachium,
Durazzo) en ook nog Corcyra (Corfu). Daardoor geraakte Rome
natuurlijk in een minder vriendschappelijke verhouding tot Macedonia, dat sedert den dood van Alexander den Groote de leidende macht op het schiereiland was geweest.
Ook in Gallia Cisalpina hadden de Romeinen een moeilijken
oorlog te voeren. Waarschijnlijk waren nieuwe zwermen van
GalHers van het noorden binnengedrongen. Er was weer gebrek
aan ruimte, want verscheidene Keltische stammen, en wellicht
ook Germaansche volkeren hadden zich vereenigd; zij hadden
duizenden soldaten uit het Cis-Alpijnsche gebied geworven, en
zij waren nu met hun vijandelijkheden tegen de Romeinsche kolonisten begonnen. Het gelukte den Romeinen om die scharen in
te sluiten en te vernietigen, waarna zij hun heerschappij tot over
de Po uitbreidden. In rechte lijn naar het noorden werd een legerweg aangelegd, de Via Flaminia, die van Rome tot het tegenwoordige Rimini liep. In de richting van Milaan (het Mediolanum
van de Oudheid) werd de weg onder den naam Via Aemilia voortgezet, een naamsaanduiding, die wij nog heden in de provincie
Aemilia terugvinden. Ook door het stichten van militaire kolonien poogden de Romeinen hun macht te versterken. Zoo ontstonden de steden Piacenza (Placentia) en Cremona.
Ongeveer 220 was Hannibal, zooals wij reeds zeiden, opperveldheer in Spanje geworden. Met de grootste belangstelling had
de Carthaagsche oorlogspartij de bovengenoemde gebeurtenissen
gevolgd. Een betere gelegenheid om den rivaal te vernietigen
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zou zich wel nooit meer voordoen. De Gainers van Noord-Italie
zouden met vreugde een verbond met den bevrijder Hannibal
aangaan, en met gelijke geestdrift zou koning Philippus V van
Macedonia het leger overbrengen en hem de hand in Italie reiken.
Van Carthago zou een vloot naar Sicilia, en naar de Italiaansche
havens worden gezonden. Deze plannen zouden zeker niet mislukken, als alle ondernemingen met kracht en op den juisten tijd
zouden worden uitgevoerd.
Het gelukte Hannibal spoedig Rome tot eene oorlogsverklaring
aanleiding te geven, en wel hierdoor, dat hij een bondgenoot van
Rome, de stad Saguntum in Spanje, aangreep en verwoestte. Met
50.000 man voetvolk, 9000 ruiters en een aantal oorlogsolifanten
marcheerde Hannibal daarop in den zomer van 218 noordwaarts;

Fig. 31. Romeinsche offerstoet.

hij ging over de Pyreneeen en verschafte zich door een krijgslist
toegang over de Rhone, waar Gallische scharen hem trachtten
aan te houden. Langs de rivierdalen ging het opwaarts naar de
Alpen, waar nog Been begaanbare wegen waren, en waar het wilde
bergvolk het leger overal aanviel. Na hevige inspanningen stonden zijne troepen, die inmiddels tot 26.000 man geslonken waren,
in de vlakte bij Turijn. De geleerden zijn het er niet over eens,
welken weg Hannibal genomen heeft. Vermoedelijk is hij over den
kleinen Mt. Cenis gekomen. Zeker is het echter, dat het geheel
een bewonderenswaardige praestatie was, en dat het reeds 10
jaar later voor zijn broeder Hasdrubal gemakkelijker was den
gelijken weg met een imitatie-expeditie te volgen, nadat het verkeer over de Alpenketenen in de sporen van Hannibal was begonnen.
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De Homeinen, die te laat aan de Rhone waren gekomen,
trachtten de Puniers in Noord-Italie op te houden, maar werden
aan de Tessinus en aan de Trebia verslagen. Het gevolg hiervan
was, dat Hannibal zijn leger met 60.000 GalHers kon versterken,
en vroeg in het voorj aar van 217 zuidwaarts over de Apennijnen
kon oprukken. Vroeger dan de Romeinen verwacht hadden, trop
hij het tegenwoordige Florence voorbij en lokte den Romeinschen
Consul Flaminius naar het meer van Trasimenus (het tegenwoordige meer van Peruga) in een val. De consul viel, en zijn leger
werd vernietigd. Groot was de schrik in Rome en men bereidde
zich voor op het ergste.
Voor den uitersten
nood kozen de Romeinen steeds een
oppersten leider,
een dictator. Gedurende zijn ambtstijd
van hoogstens 6
maanden was deze
volmaakt alleenheerscher en had de
macht over leven en
dood. De senaat
sloeg dezen uitweg
in en benoemde
Quintus Fabius
Maximus tot dictator, een voorzichtig
man,
die goed
Fig. 32. Reliefbuste van een Romein uit de Repubegreep,
hoe men
bliek gevonden op de begraafplaats te Vulci.
zulk een tegenstander moest behandelen. Het eenige, wat den Romeinen restte, was
de kracht van den vij and uit te putten, d. w. z. hem te blokkeeren en uit de verte te benadeelen, zonder het tot een grooten veldslag te laten komen. Dat werd dus de tactiek van Fabius. Zulk een
wijze van oorlogvoeren valt echter nooit in den smaak, en, toen
de dictator zich na een diensttijd van een halfjaar terugtrok,
schikten de consuls van het jaar 216 zich in den algemeenen wensch
naar een snellen of loop der ellende. Hannibal be yond zich in
Apulie. Aan het hoofd van meer dan 80.000 man tegen zijn
50.000 grepen de consuls hem bij Cannae aan de Aufidus (de tegenwoordige Ofanto) aan. De Romeinen leden een ontzettende
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nederlaag; nauwelijks 10.000 man brachten het er levend af. De
goedoverdachte krijgskunst en een geweldige ruiteraanval brachten Hannibal de overwinning aan. Het waren Afrikaansche
ruiters, de zoogenaamde Numidiers en de krachtige Gallische ruiters, die naakt tot aan het middel in den strijd trokken en vochten
met lange sabels. Heel Italie was verbaasd, dat Hannibal nu niet
dadelijk naar Rome trok; wellicht dat hij niet voldoende voorzien
was van artillerie, d. w. z. van katapulten, grof geschut en andere
aanvalswerktuigen. Het ergste voor Rome was intusschen, dat een
groot deel van de bondgenooten afviel:
het volkrijke Capua, Samnium en bijna
heel Zuid-Italie. Maar er moest een
nieuw leger gevormd worden, ofschoon
het lichtingsgebied belangrijk verminderd was. En dat gelukte ook. De oudste
lichtingen, benevens 16-tot 17-j arige
jongens werden opgeroepen, zelfs kregen 8000 slaven vergunning voor hun
vrijheid te strijden. Het bericht wil, dat
op deze manier 200.000 man bijeenkwamen. Met dezen werd in den loop van
het volgende jaar op 4 oorlogsvelden gestreden, in Italie, in Spanje, op Sicilie en
op het Balkanschiereiland.
Wij willen ons er toe bepalen, de belangrijkste gebeurtenissen te vermelden
en beginnen met Spanje. Zooals gezegd,
was deze bezitting voor Carthago van
groote beteekenis. Van daar werden
haar groote inkomsten ingebracht en van
daar verwachtte Hannibal voorraad en
Fig. 33. Grafsteen.
versterking. Het was dus een wijze taktick van Rome, al hare kracht op dat punt te verzamelen, terwijl
in het vaderland de vertragingstaktiek werd toegepast. In Spanje
werd de krijg door twee broeders gevoerd, Publius en Gnaeus
Cornelius Scipio. Dit beroemde broederpaar benutte verstandig
den haat van de ingeboren stammen tegen de Puniers; 6 j aar lang
gaven ze Hasdrubal de handen vol werk. Toen trad een catastrophe in : Hasdrubal kreeg versterking, ze leden een nederlaag
en beide broeders sneuvelden.
De man, die toen naar voren trad bij het Romeinsche yolk met
bet doel, leider op het gevaarlijkste oorlogsveld te worden, was
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een jonge man van slechts 25 jaar. Hij was de zoon van een der
veldheeren, die in Spanje gevallen waren en hij had dus een soort
erfrecht op dezen belangrijken post en voor alles werkte het voorbeeld van den vijand. Men dacht aan de jeugd van Hannibal, toen
men geestdriftig voor den jongen Cornelus Scipio stemde. En
toen alles op het spel stond, en men daarom van de oude methode
of stand deed, vond men instinctmatig den juisten man, het genie,
dat de eerste werkelijk naar voren komende persoonlijkheid in de
langen rijen van belangrijke Romeinen zou worden. Ofschoon
ook voor hem in Rome mannen van beteekenis geweest zijn, weten
we te weinig van hen om ons een voorstelling van hen te maken.
Maar op Scipio valt het licht van de geschiedenis sterk, evenals
op de grootste figuren van Griekenland en het latere Rome. Scipio
was een man van
fijne beschaving,
een vertegenwoordiger van den
Griekschen geest,
die toen pas tot zijn
recht kwam en
door de strenge,
ouderwetsche Romeinen bestreden
werd. Hij was uiterst innemend en
werd de lieveling
van het Romeische
yolk en de of god
Fig. 34. Peristylium met zuilengangen naar Grieksch
van de soldaten.
voorbeeld in een Romeinsch huis. (Pompei).
Zooals velen na
hem had hij een
romantisch verlangen bet voorbeeld van Alexander den Groote te
volgen. Hij trail op met militairen eenvoud, maar tevens met majesteit, hij was een nieuwe, belangrijke verschijning. Vanaf het jaar
210 schreed hij van de eene overwinning tot de andere. In minder
dan 4 jaar was Spanje geheel veroverd. Zeker heeft hij het gevoel
noten in werkelijkheid een koning te zijn, ofschoon hij de koninklijke waardigheid, die het onderdrukte yolk hem aanbood, niet
durfde aanvaarden. De Griek Polybios, die al eerder genoemd
werd, en die een groote bewondering voor Scipio had, is er verwonderd over, dat hij niet hier of op andere plaatsen een koninkrijk stichtte.
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Op Sicilie hadden de Carthagers Rome zeer kunnen benadeelen,
als zij aan het begin van den oorlog het punt bezet hadden, dat de
Romeinen verwaarloosd hadden. Hiero, die nog in de
eerste vier jaren van den oorlog in Syracuse als vasal van Rome
heerschte, was zijn heeren trouw; maar na zijn flood (214)
volgde de stad het voorbeeld van Zuid-Italie en ging over naar
Carthago. Het is kenmerkend voor de wankelbare kruidenierspolitiek, die Carthago voerde, dat Been vloot overgezonden werd
om de landing der Romeinen te verhinderen. Een Romeische

Fig. 35. Interieur van een voornaam Romeinsch huis. (Reconstructie).

praetor, Marcellus, trok onbelemmerd naar Sicilie en begon Syracuse te belegeren. Het werd een langdurige belegering, die vooral
door Archimedes, den grootsten natuurkundige en wiskundige van
de oudheid, bekend is geworden. Voor het yolk was Archimedes
een toovenaar; gedurende de belegering brachten zijn krijgsmachines den belegeringswerken en schepen van de Romeinen veel
schade toe, omdat hij ze op een afstand met behulp van groote
brandspiegels in brand stak.
Toen de stad eindelijk na verloop van twee jaar bestormd en ingenomen werd, zat, naar men vertelt, Archimedes, die niet wist,
wat er gebeurd was, in zijn tuin verdiept in de studie van wiskur
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dige formules. Een Romeinsche soldaat kwam zijn huis binnenhollen. "Bederf mijn cirkels niet!" riep de geleerde en de soldaat
antwoordde met een doodelijken slag. Syracuse werd geplunderd
en haar bloei was voorbij. Spoedig hadden de Romeinen zich van
het bezit van het geheele eiland verzekerd.
Hannibal's verwachtingen van Macedonia werd eveneens de
bodem ingeslagen. Na den slag bij Cannae had Philippus V zich
wel is waar openlijk aan zijn zijde geschaard, maar het gelukte
den Romeinen den overtocht der Macedonische troepen naar Italie
te beletten en bovendien verwierven ze in Griekenland zelfs bondgenooten tegen Philippus. Tien jaar lang werd de z. g. eerste Macedonische oorlog te land en te water gevoerd tot den vrede in het
jaar 205.
Als het Hannibal gelukt was ook het middelste deel van Italie
tot het afvallen van Rome te bewegen, was de overwinning zeker
4n hem geweest; maar een te groot aantal Romeinen van Ole
lodstreken woonde verspreid onder de bondgenooten. Rome behjeld har beste lichtingsgebieden, terwijl de Puniers de hunne,
n1 1. Spanje, verloren. En toen Hasdrubal in het jaar 207 met versterking uit Spanje over de Alpen kwam, werd hem aan de rivier
de Metaurus in Umbria zulk een warme ontvangst door de Roni.einsche consuls bereid, dat zijn leger vernietigd werd en hij zelf
sneuvelde. De Romeinen hadden zijn bode aan Hannibal gevangen genomen, zoodat deze van de aankomst en het ongelukkig
lot van zijn broeder pas bericht ontving, toen de Romeinen Hasdrubal's afgehouwen hoofd voor de voeten van de Punische wachtposten wierpen.
Hannibal begreep de situatie, en trok zich terug in het zuidelijksche deel van Italie, in Bruttium, het tegenwoordige . Calabria.
Dat zijn plan niet lukte, moet vooral toegescheven worden aan de
wankelbare houding van Carthago en aan de zwakke hulp, die van
daar gezonden werden; maar zeker heeft hij ook de geweldige
hulpbronnen van Rome onderschat. Hij had den Romeinen niet
kunnen verhinderen Capua, Tarente en de overige steunpunten
te heroveren. Scipio, die als gelauwerde overwinnaar uit Spanje
terugkeerde, werd door het jubelende yolk uitgeroepen tot consul
voor het jaar 205 en kreeg in het daaropvolgende jaar het opperbevel op Sicilia. Daar had hij n. I. een beste basis zoowel tegei
Hannibal, als tegen Carthago. Toen .handelde Scipio met geniaal
beleid. In plaats van zich in te laten met het tijdroovende krijgsspel met Hannibal, trok hij met 40 oorlogsschepen en 400 last-
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schepen naar Afrika. In verscheidene slagen overwon hij de troepen, die Carthago met behulp van koning Syphax van Numidie had
kunnen opstellen. Zelfs de groote Hannibal, die tot zijn spijt naar
huis was geroepen, werd in het jaar 202 bij Zama geheel overwonnen. Deze slag werd beslist door de
Numidische ruiters — de voorloopers van de tegenwoordige Berbers in Tunis en Tripolis — die
Scipio voor zich gewonnen had en
die nu onverwachts Hannibal in
den rug aanvielen.
De senatoren en kooplieden wilden Carthago volledig vernietigen,
maar het Italiaansche y olk was
door den oorlog verarmd, men
schreeuwde om vrede en Scipio,
die de partij van het y olk tegen
den senaat opnam, dwong in het
jaar 201 tot vrede. Carthago trok
zich terug uit Spanje, leverde
haar vloot uit tot op 20 schepen,
moest in den loop van 50 jaar
een hooge oorlogsschade betalen
en zich verplichten geen oorlog
buiten Afrika to voeren en ook
niet binnen Afrika zonder toestemming van Rome. Scipio
kreeg den naam van Africanus.
De 100-jarige strijd tusschen
de Semietische en Indo-Europeesche rassen om de heerschappij
over de Middellandsche Zee was
Fig. 36. Fundilius -ApoInnis parabeslecht. Wat later zoowel in situs'', d. w. z. tooneelspeler. Een
Afrika als in het oosten geschied- der fraaiste en best bewaarde togade, was slechts het gevolg van de beelden, die men gevonden heeft.
(Glyptotheek, Kopenhagen).
nieuwe macht van Rome. Deze
macht was als een lawine, die door hare eigen zwaarte gedreven,
steeds aanwelt, totdat ze alles bedekt. Slechts nog eenige tientallen jaren en de politiek der alles verslindende verovering had
zich doorgezet.
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Intusschen was het nog lang niet gedaan met Carthago. Haar
flinke kooplieden brachten spoedig hun eigen welstand en die van
de stad weer naar boven, in het begin nog onder leiding van den
krachtigen Hannibal. Maar deze wekte weldra zoo het wantrouwen
van de Romeinen op, dat hij zich moest redden door een vlucht
naar Syrie. Maar geleid door mannen, die dezelfde vaderlandsche
gedachten koesterden als Hannibal, herkreeg Carthago bijna haar
vroegere plaats. Dat werd natuurlijk in Rome met Been vriendelijke oogen gezien. Steeds sterker werd de roep naar de algeheele
verwoesting van den concurrent en de krijgspartij vond een goeden
leider in Marcus Porcius Cato. Cato was een Romein van het oude
slag, een type, dat in lien tijd bijna uit Rome verdwenen was. Juist
deze eigenschap maakte hem beroemd. Scipio vertegenwoordigde,
zooals boven reeds vermeld, den nieuwen geest, die in de tweede
eeuw invloed verwierf en den vroegeren eenvoud, de strengheid
der zeden en den burgergeest van Rome verdrong. De beschaafde,
levendige Grieken werden door de krachtige Romeinen veracht,
maar de meerdere beschaving bezit altijd haar eigen macht. Met
de steeds wassende belangstelling voor de cultuur en verfijning
van het oosten vonden ook luxe en verval van zeden ingang in
Rome, en natuurlijk heeft Cato goeden invloed gehad door zijn
kritiek. In het bijzonder toen hij censor was, raasde hij tegen
den nieuwen tijd. Hij bond honderden processen aan, en
trachtte wetten tegen de luxe in te voeren. Vanzelfsprekend was
dit een hopelooze strijd, die niet anders dan als een rem op den
hellenden weg kon werken. In principe was Cato een tegenstander van het veroveren, zoodat te begrijpen is, dat deze merkwaardige man juist daarom indruk maakte op de senatoren en
het yolk, als hij elken keer, als hij zijne meening over de een of
andere zaak had uitgesproken, aan het slot van zijn redevoering
met donderende stem sprak : "Overigens meen ik, dat Carthago
verwoest moet worden".
Er werd een grond tot aanvallen gevonden door de Numidiers aan
te hitsen, in het gebied van Carthago te dringen. De Carthagers waren gedwongen naar de wapenen te grijpen; maar daartoe moesten
ze op grond van den vrede van 201 vergunning van Rome hebben
en deze werd niet gegeven. In het jaar 149 gingen de Romeinsche
legioenen naar Afrika, over maar de Carthagers waren bereid tot
alle mogelijke concessies, als daardoor slechts de vrede behouden
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bleef. Ze leverden hun wapenen uit, stelden gijzelaars en bereidden zich voor op het afstaan van land. Maar toen pas traden
de overmoedige Romeinen met hun ultimatum naar voren; de
Carthagers moesten hun stad sloopen, en zich minstens 15 Kilometer van de zee verwijderd vestigen: een half millioen menschen, die
uitsluitend van de scheepvaart leefden.
Door deze voorwaarden tot vertwijfeling gebracht, rustten zij zich
met alle krachten tot tegenweer uit,
en spoedig ontving Rome de eene
ongelukkige tij ding na de andere.
Eerst toen een nieuwe Scipio uitgestuurd werd, een aangenomen zoon
van den zoon van den grooten Africanus, werd Carthago flink omsingeld en belegerd.
Scipio zette een hongerblokkade
op touw. Hij bouwde een pier schuin
over de haven en sneed op deze wijze elke mogelijkheid tot toevoer af.
Niettegenstaande den hongersnood
hielden de Carthagers vol, totdat de
stad in het jaar 146 bestormd werd.
Toen werd 6 dagen en nachten op de
straten en de daken om het eene
stadsgedeelte na het andere gestreden. Het laatst bleef nog de bergstad Byrsa met den grooten tempel
over. De opperste veldheer van Carthago, weer een Hasdrubal, had zich
Fig. 3 7. Fundilia. De afbeelding
aan Scipio overgegeven, toen alles vertoont de fraaie kleeding der
verloren was. Toen de tempel in Romeinsche vrouwen. Over een
brand werd gestoken, stortten, naar tunica (hemd), die reikte van den
hals tot den grond, werd een
men vertelt, Hannibal's vrouw en kin- plooirijke shawl gedrapeerd, die
deren zich tegelijk met de Romein- eveneens het geheele lichaam beschen overgeloopenen, die daar een dekte. Aan de voeten een soort
van schoenen.
toevlucht gezocht hadden, in de
vlammen. De 50.000 menschen, die de slachting overleefd hadden,
werden verkocht als slaven en over de rumen van de stad liet
men ten teeken van volkomen vernietiging de ploeg gaan.
18
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Daarmede was ook de geschiedenis van den Punischen staat
ten einde, en de laatste groote rol van het Semietische ras als statenvormende macht der oudheid uitgespeeld.
Niettegenstaande de plechtige vloeken, die werden uitgesproken
over een ieder, die zou probeeren Carthago
weer op te bouwen, was de ligging van de
stad zoo gunstig, dat ze op den duur niet
ontbenut kon blijven. In het jaar 44 v. Chr.
vestigde de groote Julius Caesar daar een
. nieuwe kolonie onder een anderen naam,
maar ook deze werd na eenigen tijd Carthago genoemd. Weer werd het een groote
stad met een nog betere haven en een
nog hoogere cultuur, de hoofdstad in de
Romeinsche provincie Africa. Carthago
werd weer het centrum van Noord-Africa,
dat gedurende de geheele oudheid bloeide,
totdat de Arabieren in het jaar 698 n. Chr.
op hun overwinningstocht naar het westen
die stad veroverden. Met hen kwam het
verval, en de woestijn breidde zich uit over
de gebieden, die vroeger zoo vruchtbaar
waren.
ROME'S UITBREIDING NAAR HET
OOSTEN.
Door den oorlog tegen Pyrrhus, de expedities tegen de Illyriers en den eersten Macedonischen oorlog waren de Romeinen
met de koninkrijken van het oosten en met
de Grieksche kleine republieken in aanraking gekomen. In elk geval moesten dezen
Fig. 38. Beeld uit den staten de oogen er voor zijn opengegaan,
Romeinschen tijd, gevon- hoezeer ook zij bedreigd werden door de
den te Carthago.
veroveringen van de Italiaansche wereldmacht, in het bijzonder na den strijd met Hannibal. Door aaneensluiting zouden zij zeker hun zelfstandigheid hebben kunnen
bewaren, maar in plaats daarvan leefden ze in vrees voor elkaar
en voerden zij een kortzichtige -evenwichtspolitiek, die ze in het
ongeluk stortte. In Rome was het yolk geheel en al den oorlog
moede en enkele senatoren, zooals bijv. Cato, trachtten te he-
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wijzen, dat er geheel andere en veel gewichtiger Bingen te doen
vielen dan oorlog te voeren in het oosten. De verhoudingen in
Spanje bijv. waren allesbehalve gerustellend. Maar dat werd
aan doovemans ooren gezegd.
Toen daarom Pergamon, een van Rome's bondgenooten in den
eersten Macedonischen oorlog, om hulp vroeg, grepen de Romeinen

Fig. 39. Een prachtig mozaik dat weergeeft hoe Zeus in de gedaante van een
stier naar Kreta zwom met Europa op den rug. (Glyptotheek Kopenhagen),

Philippus V aan om zijn annexatieplannen te verhinderen. Ten
laatste overwonnen de legioenen onder den consul Flaminius
ook den Macedonischen phalanx bij Kynoskephalae in het jaar 197.
Evenals Carthago vier jaar te voren moest Philippus zijn vloot
uitleveren en zich verplichten Been oorlog te voeren zonder toestemming van Rome. De Grieksche kleine staten werden onder
grooten jubel volkomen onafhankelijk verklaard.
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Op dezen zoogenaamden tweeden Macedonischen oorlog volgde
in de j aren 192-189 de Syrische tegen Antiochus II, "den Grooten",
die het vervallen Seleucidische rijk weder trachtte op te richten.
Nadat hij in Azie groote resultaten bereikt had, wilde hij Thracie
bemachtigen. Hij leed echter een groote nederlaag bij de Thermopylae, waar o. a. Cato zich onderscheidde, en wel als bergbeklimmer; hij ontdekte n. 1. een weg over het hooggebergte en viel
van daar de vij anden met een troep in den rug aan. Antiochus
werd verder door de bondgenooten der
Romeinen in Klein-Azie in de nabijheid van Magnesia aan den Sipylus
(N. 0. van Smyrna) verslagen en
moest onder harde voorwaarden den
vrede aannemen. Van zijn veroveringen in Klein-Azie schonken de Romeinen een groot deel aan het
kleine rijk Pergamon, dat zoodoende
door Rome's genade een mogenheid werd. Ook de handelsstaat
Rhodos werd met bezittingen begunstigd en Antiochus werd door het
sluiten van den vrede tot het uiterste
vernederd: hij moest zijn vloot beperken tot tien schepen en beloven, dat
hij Hannibal zou uitleveren. Deze
vluchtte naar koning Prusias van Bithynie, waar hij na enkele jaren gedwongen werd door vergif een einde
Fig. 40. Dame uit de Romeinte maken aan de vrees der Romeinen.
sche groote wereld.
Tegelijkertijd, 183, stierf zijn tegenstander Scipio Africanus, nu een gevallen grootheid. Hij had
namelijk samen met zijn broeder Lucius deelgenomen aan den
Syrischen oorlog en beiden werden aangeklaagd wegens het verkwisten van den rijken Aziatischen buit, Lucius bovendien wegens
het aanvaarden van steekpenningen van koning Antiochus.
Terwiji het Seleucidische rijk meer en meer in onbeduidendheid
verzonk, ontstond in Griekenland een "Panhelleensche" beweging.
De nieuwe koning van Macedonia, Perseus, zette in het geheim
de door zijn vader begonnen toebereidselen tot een revancheoorlog met Rome voort, doch Rome's bondgenoot, koning Eumenes
van Pergamon, verried deze zaak, waarop Rome in 171 den oorlog
verklaarde. Na allerlei ongeregeldheden in het Romeinsche leger
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zond men na drie jaar een man uit de partij van Cato naar het
leger, nl. den edelen, hoogstaanden Aemilius Paulus. Perseus, in
168 bij Pydna verslagen, werd gevangen genomen en diende tot
opluistering van den triomftocht naar Rome, waar hij stierf als
gevangene.
De derde Macedonische oorlog bevestigde Rome's positie als
heerschéres der wereld. Alle zelfstandige koninkrijken, die nog bestonden, Pergamon, Syria en Egypte, gehoorzaamden aan de minste
wenken van den senaat. Bij den vrede werd Macedonia verdeeld

Fig. 41. Fraai beeldhouwwerk in het Vaticaansch museum te Rome, voorstellende
een Romeinsche renwagen, bespannen met twee paarden, een z. g. Biga.

in vier republieken; duizend Grieken, verdacht van sympathie voor
Macedonia, werden als gijzelaars meegevoerd naar Italie, o. a.
Polybios, de geschiedschrijver van deze periode. Rhodos, dat zich
niet naar Rome's voile tevredenheid had gedragen en bovendien
een doom was in het oog der handeldrijvende ridderklasse, stortte
van zijn voetstuk als handelscentrum van het oostelijk deel der
Middellandsche Zee door de oprichting van een vrijhaven op Delos.
De Macedonische buit was zoo rijk dat de Romeinen sinds lien
tijd van belasting aan den staat ontheven waren .
Twintig jaar na den slag bij Pydna moesten de Romeinen opnieuw naar de wapenen grijpen. Het was een troonpretendent gelukt bijna geheel Macedonia om zich te verzamelen. Hij werd vex
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slagen en Rome drukte verderen pogingen den kop in door het
land in 148 met het zuidelijke Illyrie, Epirus en Thessalia te vereenigen tot een provincie, bestuurd door een proconsul. Een
heirbaan dwars over het schiereiland van Dyrrachium tot Thessalonice (Saloniki) beveiligde het bezit.
Korten tijd later ging ook het scherm neer van de Grieksche
tragedie. De Romeinen ondernamen een militaire expeditie om
onlusten te bedwingen en — in het voorbijgaan — een grondige
verwoesting en plundering van Corinthe te volbrengen. Ook deze
bloeiende handelsstad was den Romeinschen kapitalisten een
doom in het oog. In 146 gelukte het hun, haar uit den weg te
ruimen, tegelijk met Carthago. Griekenland kwam onder beheer
van den proconsul van Macedonia, doch werd eerst "provincie" in
27 v. Chr., toen het officieel den naam Achaia kreeg.

HET PYRENEESCHE SCHIERELAND.
Op grond van zijn natuurrijkdommen was het Spaansche schiereiland zeer zeker een begeerlijke buit, doch niet gemakkelijk te
behandelen. Zijn machtige stammen beminden de vrijheid; vooral
twee onder hen vochten lang voor hun onafhankelijkheid, nl. de
Lusitaniers, in het tegenwoordige Portugal, en de Celtiberiers in
het tegenwoordige Castilie. Zij voerden langdurige guerilla-oorlogen met de veroveraars, die doen denken aan den taaien strijd
van dezelfde streken tegen Napoleon, 1809-1813.
Vooral de Lusitanische volksheld Viriathus onderscheidde zich.
Nadat hij als slachtoffer van een sluipmoordenaar was gevallen
gelukte het den Romeinen in 137, n a zestienjarigen strijd, de Lusitaniers te onderwerpen, doch de Celtiberiers bleven halsstarrig
weerstand bieden aan het Romeinsche krijgsbewind. Beroemd is
de langdurige belegering van de belangrijkste Celtiberische stad,
Numantia, aan den Duero. Tenslotte zond Rome den overwinnaar
van Carthago, Scipio Africanus den Jongere. Toen hij in 133 Numantia innam werd dit als een zoo groote gebeurtenis beschouwd
dat hij den bijnaam kreeg van Numantinus.
Nadat het Spaansche schiereiland aldus "gepacificeerd" was,
gingen de Romeinen over tot het maken van een verbinding over
land tusschen Italie en Spanje. Het land tusschen de \Vesta1pen
en de Pyreneeen werd veroverd op de Galliers, voorzien van garnizoenen en in 120 tot provincie verklaard. Nog tot heden draagt
dit land den naam "Provence".
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In 120 v. Chr. bezat Rome de volgende acht provincies: Sicilie
(241), Sardinia en Corsica (238), Spanje (206, in twee deelen verdeeld sinds 197), Macedonia en Griekenland (146), Africa (146),
Azie (het Pergamenische Rijk, bij testament van den laatsten
koning, Atlas III, 133) en Gallia Narbonensis (= Provence, 120).
Onmetelijke rijkdommen stroomden binnen, zoowel voor den
staat als voor particulieren. Sinds den oorlog van Hannibal werd
de Romeinsche politiek niet meer bepaald volgens de oude opvattingen, neen, alles werd bezien van handelsstandpunt. De lagere
boerenstand, vroeger de kern van staat en leger, was in den loop
van deze periode ontzettend benadeeld door kortzichtige staatskunst. Reeds vroeger hebben wij uiteengezet dat de
vermogenden bij
de verovering van
Italie zich veel gemakkelijker staatsgronden konden
verschaffen dan de
armen. De Licinische wetten werden volstrekt niet
nagevolgd. Nadat Fig. 42. Romeinsche opschrijfboekjes, die ook dienst
Sicilie bij het rijk deden voor brieven; houten tafeltjes met een schrijfwas ingelijfd wer- vlak van was, waarin men grifte met een stift, stilus.
den groote hoeveelheden goedkoop koren op de Romeinsche markt geworpen, aanvankelijk opgebracht als rijksbelasting, later meer en meer als
geschenken van baantjesjagers aan het arme stemvee. Deze kanker, die in hooge mate tot den ondergang van Italie en het rijk zou
bijdragen, namelijk de latifundien (groot-grondbezit) ging
van Sicilie uit. De latifundien werden door goedkoope arbeidskrachten, nl. door slaven, bedreven en natuurlijk moesten
de goedkoope korenprijzen in korten tijd de boeren in Italie te
gronde richten. Om het dagelijksch brood te verdienen waren zij
gedwongen naar de stall te trekken, vooral naar Rome. Daar werden zij proletarier en vielen met hun nakomelingen aan de nijpendste armoede ten prooi. Weldra werd het gros der burgers,
dat in Rome den wil des yolks vertegenwoordigde, een zoowel
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Fig.

45.

Romeinsche sport.

Wagenmennen in den Cis Maximus.

(Naar een schilderij van E . Porti, Rome.)
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economisch als moreel zoo diepgezonken massa, dat zij geen
enkele overeenkomst vertoonden noch met de oude Romeinen
noch met de arbeidersschare, die in onzen tijd naar \de stembus
optrekt. De kinderen van vrijgelaten slaven bezaten het voile
burgerrecht, en daar de meesten uit het oosten afkomstig waren,
dienen wij vele der teekenen van degeneratie, die de bevolking
van Rome weer vertoonde, op rekening van nationaliteitsontwrichting te schrijven.
Den vermogenden daarentegen, den ridders en senatoren, vielen
bij de verovering der wereld enorme gebieden ter uitbuiting ten

Fig. 43. Romeinsche belegeringsartillerie uit den Punischen
oorlog. (Naar den Engelschen schilder E. J. Poynter).

deel. Vooral de ridders trokken voordeel uit den wereldhandel
en de bankierszaken. Den senatoren was het verboden zich met
handel bezig te houden. Ook de staatsinkomsten, de belastingen
uit .de provincien, vormden een rijke bron van inkomsten voor
de particulieren. Zij werden namelijk niet direct door den staat
geind, doch aan de meestbiedenden, de "publicani", particulieren of vennootschappen, verpacht. Deze betaalden den staat een
som gelds en moesten dan zien dat geld uit de provincien terug te
winnen. Daar de staat bijna geen contrOle oefende, was dit een
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onvergelijkelijke gelegenheid voor volkomen willekeur bij het
innen der belastingen. Ook het besturen van een provincie was
zeer voordeelig door de slappe contrOle. Met an idere woorden:
het was wel de moeite waard groote vermogens te verspillen bij
geld- en korenuitdeelingen, om zoodoende stemmen te werven
en een ambt meester te worden. Het hoorde later tot de uitzonderingen, wanneer een provincie-regent, een vroegere consul of
praetor, zich niet schaamteloos ten koste van de provinciebevolking verrijkte. Geen wonder, dat de ontstemming in de arme
provincien voortdurend toenam!
Grootere gevaren bedreigden inmiddels den staat van de zij de
van het Romeinsche proletariaat, dat aanhoudend naar brood en
spelen ("panem et circenses") verlangde, en nog meer , van de
groote massa der slaven. De vele oorlogen hadden dui-.
zenden menschen op de slavenmarkt gebracht, en zoolang deze
waar goedkoop was, stonden landbouw- en circusslaven bloot aan
de smadelijkste behandelingen. Dit moest tensiotte wel tot een
vreeselijk oproer leiden. Het eerste brak uit in Sicilie. Lange
jaren trotseerden de slaven onder hun dapperen aanvoerder, die
zich "koning Antiochus" noemde, de Romeinsche legioenen, totdat zij eindelijk in 132 v. Chr. onderworpen werden. Ook op
Delos, dat met zijn vrijhaven het middelpunt was geworden van
den slavenhandel aan de Middellandsche Zee, woedden dergelijke
opstanden.
DE HERVORMINGEN DER GRACCHEN.
In de laatste helft derzelfde eeuw begon ook de sociale revolutie, de strijd tusschen arm en rijk, een strijd, waarin dikwijls
de leiders der armen uit voorname families • afkomstig waren.
De hervormingen, wier voorstanders zich binnen het kader van
de staatsinrichting hielden, verliepen in het zand. Hun geestverwanten echter, de gebroeders Tiberius en Cajus Gracchus, gingen
verder. Het doel van hun streven was voor alles het scheppen
van een vrijen boerenstand in Italie, een stand die, beschermd
door zijn bezit, een tegenwicht kon vormen tegen de grootgrondbezitters en hun gevaarlijke slavenmassa's.
In 133 wend Tiberius Gracchus volkstribuun. Inplaats van, gelijk de anderen, zijn tijd aan zijn eigen zaken te besteden en
politieke sabotage te plegen met zijn recht van veto, poogde hij
de Licininische wetten weer in hun kracht te herstellen. De
domeinen, die door kapitalisten in beslag waren genomen, wilde
hij in kleine deelen van ongeveer 15 bunder land verbrokkelen
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en die met erfpachtrecht aan kleine pachters toevertrouwen. Een
raad van Brie moest de onteigening op zich nemen en het land
verdeelen. Toen dit in de volksvergadering besloten moest worden, gelukte het den optimaten een tribuun over te halen zijn
veto uit te spreken, loch met schending der wetten liet Gracchus
dezen tribuun afzetten, waarop de nieuwe wet onder gejuich van
het yolk werd aangenomen.
Het benoodigde kapitaal had de staat juist beschikbaar door
een som geld, hetwelk dat jaar uit Pergamon kwam. Bij yolksbesluit nam Gracchus dit geld in beslag. Het was den hebzuch-

Fig. 44. Romeiri sche vrouwen nemen deel aan het wagenmennen in
het Circus Maximus. (Naar een relief van den Spaanschen kunstenaar Benlliure y Gil, geb. 1862) .

tigen magnaten een slag in het gezicht, daar het hun bedoeling
was geweest het in hun eigen zak te steken.
Wanneer echter het ambtsj aar van Gracchus om was, kon men
hem afzetten en konden de volkstribunen van het volgende jaar
zijn werk vernietigen. Om zich daartegen te beveiligen trachtte
Gracchus door invoering van een nieuwe wet het recht meester
te worden, ook in het volgende jaar het tribunaat te behouden.
Het yolk was reeds op het Capitool verzameld en het resultaat
scheen reeds van tevoren verzekerd. Toen greep de tegenpartij
naar geweld. De senatoren veroorzaakten een oploop en de yolksvriend werd gedood, zijn lijk door de stad gesleurd en in den
Tiber geworpen.
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Gajus Gracchus was negen jaar jonger dan zijn broeder. Hij
bezat een bijzonder helder en practisch verstand en was bovendien misschien een der grootste en succesvolste redenaars ter
wereld, en daardoor de schrik zijner tegenstanders. Het yolk
had hem lief, aanvankelijk terwille van zijn broeder. De senaat
zond hem naar Sardinie, in de hoop, dat hij daar aan de malaria
zou bezwijken.
Het Italiaansche yolk, de "bondgenoot" van Rome, dat voortdurend door troepenuitrusting gedrukt was, had lang naar het
kostbare Romeinsche burgerrecht gestreefd. Dit rechtvaardige
verlangen had ook bij onbekrompen senatoren ondersteuning gevonden. Het was hun doel, allen burgers een groot vaderland
te scheppen, waaruit zich allengs een werklustige, gezonde middenstand kon ontwikkelen. Dit doel zweefde ook Cajus Gracchus
voor oogen, toen hij in 123 tot vreugde van geheel Italie tot yolkstribuun gekozen werd. Nu begon een snelle en breede wetgeving,
die de macht van den senaat in hooge mate beperkte. Hij verschafte het yolk arbeid, zette het werk van zijn broeder voort,
wist het recht tot herkiezing der tribunen te bereiken en veroorzaakte oneenigheid tusschen de senatoren en de ridders, door
de rechtspraak van de eersten op de laatsten te doen overgaan.
Dit was een middel om het beheer der provincial door de senatoren een betere controle te geven, doch daardoor werd ook weer
minder op de gedragingen der ridderlijke pachters gelet. De eene
kraai pikt de andere de oogen niet uit.
Weldra echter vonden de senatoren een middel om zich van
den lieveling des yolks te ontdoen. Zij namen de gelegenheid
waar, toen hij op reis was en overtroffen door fraaiklinkende beloften alles, wat Gracchus tot stand kon brengen. Het yolk verliet hem, toen hij zijn plannen voor uitbreiding van het burgerrecht der bewoners van het overige Italie wilde verwezenlijken
Zij zetten een straatoproer in scene en de uitmuntende staatsma
werd gedood. Zijn afgeslagen hoofd werd naar den senaat gebracht, die beloofd had, het gewicht in goud te betalen. Na dit
eervolle succes liet de senaat een tempel voor de "Eenheid" oprichten. Het was het einde van de "Gracchische onlusten" (121).
Doch de vloek van het vergoten burgerbloed rustte op de optimatenpartij, en vreeselijk moest de senaat daarvoor boeten.
JUGURTHA.
Gedurende den strijd met Carthago hadden de Romeinen het
naburige Numidie, westelijk van Carthago, tot bondgenoot ge-
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had, en de gebieder van dit land hield zich aan het bondgenootschap. Toen echter kwam er een vorst op den troon, Jugurtha
genaamd, een gewetenloos man, die niet voor sluipmoord en omkooperij terugdeinsde om zijn doeleinden te bereiken. Hij begon
een oorlog en Rome zond gezanten naar Africa, om den toestand
te onderzoeken. Jugurtha dankte het aan zijn goud, dat deze gezanten met voor hem voordeelige berichten naar Rome terugkeerden.
Jugurtha had veel Romeinsche senatoren omgekocht, doch
daar hij allerlei wandaden belting, werd er toch een Romeinsch leger naar Numidie gestuurd. Jugurtha zond onderhandelaren naar
den Romeinschen aanvoerder, ten einde wapenstilstand te bedingen. Jugurtha's afgezanten waren geslepen diplomaten en
weldra begrepen zij, dat zij door het goud en de sieraden, die zij bij
zich hadden, veel meer van de Romeinen konden verkrijgen dan
alleen wapenstilstand. Het einde was, dat Jugurtha vrede kon
sluiten zonder land te moeten afstaan. Terwille van den schijn
namen de Romeinen de olifanten mee, die hij in zijn leger had.
Er was echter in Rome een volkstribuun, Gajus Memmius, die
zich niet liet omkoopen en niet aarzelde in den senaat of in yolksvergaderingen te bespreken, welke betrekkingen er tusschen Jugurtha en de Senatoren bestonden. Men besloot Jugurtha, onder
de belofte, dat hij zijn voile vrijheid zou behouden, naar Rome
te laten komen, en hem voor de toestanden in Numidie ter verantwoording te roepen.
Jugurtha kwam, doch hij wist, dat deze reis hem duur te staan
kon komen, en was daarom niet karig met goud. Hij deelde geld
uit en loog, waar hij kwam. Toen echter het verhoor in den senaat begon en Memmius hem de eerste vraag stelde, hoe hij de
Romeinsche onderhandelaren op hun Africaansche reis behandeld had, stond een omgekochte volkstribuun op en verbood Jugurtha door middel van zijn veto op deze vraag te antwoorden.
Tegen zulk een maatregel kon men niets uitrichten. De verbittering der welgezinden steeg en bleef stijgen, toen men vernam, dat
gedurende het senaatsverhoor een man uit Jugurtha's gevolg een
troonpretendent voor de heerschappij in Numidie, die gevaarlijk voor Jugurtha had kunnen worden, vermoord had. Zij besloten Jugurtha uit Rome te verjagen. Zijn afscheidswoorden aan
Rome waren : "Hier is een stall veil, als zij slechts een kooper
vindt".
Jugurtha's onbeschaamdheid had tenminste tot gevolg, dat de
oorlog nu ernst werd. De Consul Q. Caecilius Metellus bestreed
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hem een tijdlang met succes, doch Jugurtha kreeg huip van zijn
schoonvader Bocchus, den koning van Mauretania. (Marokko).
Hij kon daardoor niet overwonnen worden. Bij de volgende
consulsverkiezing echter zorgde het yolk, dat hij, dien het boven
alien vertrouwde, Marius, tot consul gekozen werd en het opperbevel in Africa verkreeg.
Marius was niet, zooals men altijd gemeend heel t, de zoon van
een armen Boer. Hij behoorde tot de ridderklasse en huwde een
dame uit het Julische geslacht, Als jonge man had hij zich onderscheiden in den strijd bij Numantia en Scipio de Jongere had hem
als den "man der toekomst" aangewezen. In Numidie was hij de
meest vertrouwde onderbevelhebber van Metellus geweest. Als
generaal ging hij voort, zijn manschappen kameraadschappelijk
te behandelen. Hij deelde hun oefeningen en kon daardoor gemakkelijk een uitmuntende discipline handhaven. Het belangrijkste voor de toekomst was zijn herschepping van het heele
Romeinsche leger. In het kader der legioenen vormde hij nieuwe
tactische eenheden, de cohorten; hij gaf den legioenen een gemeenschappelijk veldteeken: den zilveren adelaar, voerde gelijke bewapening en een nieuw exerceerreglement in. Reeds Scipio de
Jongere had huursoldaten gebruikt; thans verving Marius het
oude burgerleger geheel door geworven soldaten. Op den werfroep zijner herauten stroomden de armen toe. Sinds Marius bestonden er soldaten, die hun geheele leven aan het vaandel
wijdden. Dit was een omwenteling, die zoowel goed als kwaad
bracht. Dit leger streed niet voor den staat, doch uit winstbej ag,
misschien ook voor zijn veldheer.
Marius overwon Jugurtha en Bocchus en het gelukte hem door
zijn onderbevelhebber, den begaafden en verstandigen Lucius Cornelius Sulla, Jugurtha te doen uitleveren. Dat was een triomf,
toen de gehate koning als gevangene door de straten van Rome
werd gesleurd ! Later (104) werd hij geworgd in het Tullianum,
in een onderaardschen kerker, die volgens de legende ook de
apostelen Petrus en Paulus moet hebben geherbergd.
Nu echter dreigden ernstiger gevaren uit het noorden. Andere
volksstammen begonnen zich te roeren.
Het waren de Germanen, die later, in den Keizerstijd, de schrik
van Rome zouden worden.
DE KIMBREN EN TEUTONEN.
Men had tot dusver nog niets van dreigende aanvallen door
Germaansche volken gehoord, toen in het jaar 114-113 v. Chr.
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het bericht kwam, dat groote, goed gewapende en krijgshaftige
scharen de grenzen naderden. Het waren horden uit het noordelijk deel van Europa, de Kimbren en Teutonen, die thans na
jarenlange omzwervingen op zoek naar nieuwe woonplaatsen onbehagelijk dicht bij het Romeinsche rijk voor den dag kwamen.
Men had geen of slechts een vaag begrip van het verre land,
waar zij vandaan kwamen. De Grieksche koopman Pytheas uit
Massilia (Marseille) had — ongeveer tegelijkertijd dat Alexander
de Groote onze kennis van
Azie uitbreidde — berichten gegeven over het Jutsche
schiereiland, tot welker westkust hij blijkbaar omstreeks
325 v. Chr. was doorgedrongen.
Toen later de eerste kaart van
Europa door den Griek Ptolemaeus was vervaardigd, beyond zich daarop Jutland onder den naam "het Kimbrische
schiereiland." (eind v. d. lste
eeuw n. Chr.) . De geleerden
hebben vastgesteld dat de Kimbren ten zuiden van het Limfj ord, in het tegenwoordige
Hammerland, gewoond hebben.
De scharen der volksverhuizers waren doorgedrongen
tot den oorsprong van de Elbe,
het land der Boj en; in 114 v.
Chr. trachtten zij Boiohaim
(tegenw. Bohemen) binnen to
dringen. Doch in het Hercynische woud werden zij door
Fig. 46. Beeld van een "barbaar",
d. w. z. buitenlander. De kleeding
de inwoners versiagen en van
is Perzisch, dock overigens is de fihunne
grenzen naar het zuiden
guur gerestaureerd als een Garner.
teruggedreven.
Toen trokken
Diende waarschijnlijk tot sieraad van
een paleis.
zij verder naar het zuiden,
langs het latere Servie en ten oosten van de Adriatische zee.
Daarna wendden zij zich om en trokken naar het noorden en
noord-westen. Een Romeinsch leger onder den consul Cn.
Papirius Carbo wachtte hen op in de oostelijke Alpen, om den
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gevreesden barbarenhorden het binnendringen in Italie te beletten. Dit waren deze stellig ook niet van plan, maar toch overvielen hen de Romeinen 's nachts in hun legerkamp. Het gevolg
was de smadelijke nederlaag bij Norej a in Stiermarken. Hier
leerden de Romeinsche soldaten voor de eerste maal het "Kimbrische geschreeuw" en den "furor Teutonicus" kennen. Het
overschot van het Romeinsche leger vluchtte de wouden in, en
eerst drie dagen later konden zij zich weder verzamelen. De weg
naar Italie lag open, maar de barbaren maakten van deze gelegenheid geen gebruik. Zij trokken verder naar het westen, in
noordelijke richting om de Alpen heen, versterkt door nieuwe
scharen uit Helvetie (Zwitserland). Deze geweldige massa's
drongen Gallie binnen, welks zuidoostelijk deel een provincie
van Rome was. Den Romeinen sloeg wederom de schrik om het
hart, en de consul Junius Silanus trok de barbaren tegemoet.
Deze hielden zich rustig en vroegen slechts om land, een verzoek,
dat door de Romeinen beslist werd afgeslagen. Ook deze consul
beproefde zijn geluk met de wapenen en werd verslagen. In het
jaar 105 werd een Romeinsch leger bij Arausio (thans Orange
aan de Rhone) bijna totaal vernietigd, ofschoon het 80.000 man
moet hebben geteld. De "Kimbrische verschrikking" vervulde
gansch Italie. Aller hoop was nu gevestigd op Marius, die zoo
juist den oorlog in Africa beeindigd had. Door een wetsbesluit
werd hij in het volgende jaar weder consul. Vijf jaren achtereen
bekleedde hij dit ambt, en toonde zich het vertrouwen, dat men in
hem stelde, waardig.
Hij wierf manschappen om een nieuw leger te vormen, doch
er verliep natuurlijk eenigen tijd, voordat zij geoefende soldaten
waren. Aan den mond van de Rhone sloeg Marius zijn legerkamp op en liet zelfs de soldaten, die den arbeid als tuchtmiddel
behoefden, een kanaal door de zandbanken aan den riviermond
graven, opdat de proviandschepen zoo dicht mogelijk tot zijn versterkt legerkamp konden naderen. Van hieruit zag men nu
weldra de Teutonen en Ambronen aanrukken "in tallooze massa's
met schrik aanjagende gezichten en onder zulk een woest gehuil, als men nog nimmer tevoren vernomen had". Zij sloegen
eveneens en legerkamp op, waardoor zij het grootste gedeelte
van het dal innamen en daagden Marius tot den strijd uit, doch
deze wilde zich niet in gevecht begeven, voordat zijn soldaten
aan den aanblik der woeste barbaren en hun krijgsgeschreeuw
gewend waren.
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Marius en zijn leger bleven dus werkeloos in het kamp, ofschoon de Teutonen hen tot den strijd trachtten uit te lokken
door aanvallen op zijn legerplaats. Doch deze werden door de
Romeinsche boogschutters afgeslagen.
Tenslotte besloten de Teutonen, verder te trokken, deels om
een plaats met beter water te bereiken, deels om de Alpen over
te gaan; zij braken op en trokken het Romeinsche leger voorbij;
nu kon men aan hunne eindelooze gelederen en aan den tijd, die
zij hiervoor noodig hadden, eerst zien, hoe geweldig groot hun
aantal was; men verhaalt, dat het zes dagen duurde, voor zij aan
Marius leger waren voorbijgetrokken. Zij kwamen zoo dicht
onder de wallen, dat zij den Romeinen spotlachend konden vragen,
of zij de groeten aan hun vrouwen zouden overbrengen, wanneer zij deze zagen.
Nu was Marius wel gedwongen, hen te volken, en tot elken prijs
te verhinderen, dat zij over de Alpen Italie zouden binnenvallen.
Bij Aquae Sextiae, (thans Aix in de Provence), behaalde het
veldheersgenie van Marius een volledige overwinning over deze
zwervende volken. Het werd een ongehoorde slachting; meer
dan 100.000 Teutonen sneuvelden of werden gevangen genomen.
De Kimbren waren intusschen hun eigen weg gegaan, zij
trokken over den Brennerpas en door het Etsch-dal, en maakten
zich voor een korten tijd meester van het vruchtbare land ten
noorden van de Po. Doch in het jaar 101 verscheen Marius en
vereenigde zich met Lutatius Catulus, die tevergeefs van zijn legerkamp aan de Etsch uit getracht had, de Kimbren tegen te
houden. Door afgezanten legden deze hun wenschen aan de
Romeinen voor; grondgebied voor zich zelven en voor hun
broeders (de Teutonen). Eerst toen Marius hun honend toevoegde, dat zij zich niet om hun broeders behoefden te bekommeren, die hadden reeds grond gekregen, welke zij voor altijd
mochten behouden — en daarop de gevangen aanvoerders der
Teutonen, in ketenen geklonken, voor hen liet brengen, begrepen
de Kimbrische boden, wat er gebeurd was.
Zij verloren evenwel den moed niet, en nadat hun aanvoerder
Bojorik naar Germaansche gewoonte persoonlijk tijd en plaats
voor den strij d met Marius had vastgesteld, vond deze op de
Raudische velden bij Vercellae (thans Vercelli) plaats.
Sulla, die onder Catulus stond, verhaalde in zijne gedenkschriften, dat bij het oprukken der barbaren een geweldige stofwolk
opsteeg, die alles omhulde; en er wordt verteld, dat Marius' voetyolk bij het oprukken achter de ruiterij om de richting verloor en
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niet op den vij and stiet. De hoofdaanval was tegen Catulus gericht en deze wist dien of te slaan. Of dit laatste juist is, is een
strijdvraag. Doch een ding is zeker: de Romeinen zegevierden.
De zon scheen den Kimbren recht in het gelaat "zij zuchtten,
zweetten over het gansche lichaam en moesten hun schilden
voor het gezicht houden". Alles was in stof gehuld en ieder werd
handgemeen met den eerste, dien hij trof. Er wordt verder verhaald, dat het eerste gelid met lange ketenen, die aan de gordels
bevestigd waren, aaneen was gebonden, opdat de linie niet zou
worden doorbroken. Dit is waarschijnlijk een misverstand: wellicht komt de uitdrukking van "lange ketenen" daarvandaan, dat
de Kimbren, zooals de Noorsche Krijgers ook in lateren tijd gewoon waren, een aaneengesloten front van schilden hadden gevormd, en kettingen
op de flanken der colonnes hadden te zamen gebonden.
Het einde van den
strijd wordt als volgt
geschilderd:
De Romeinen vervolgden de vluchtelingen tot in hun legerplaats, waar zij
getuige werden van
de
aangrijpendste
tooneelen.
De vrouFig. 48. Romeinsche badkuip. (Glyptotheek,
wen
der
barbaren
Kopenhagen).
stonden op haar mannen, broeders en vaders te wachten. Haar kinderen worgden
zij eigenhandig, wierpen ze onder de wielen der wagens of de
hoeven der trekdieren en daarop doodden zij zich zelf.
Van een der vrouwen wordt verhaald, dat zij zich aan een
disselboom had opgehangen en haar kinderen hingen aan strikken,
die aan haar voeten gebonden waren. Bij gebrek aan boomers,
waaraan de mannen zich konden ophangen, bonden zij zich aan
de horens of hoeven der ossen vast, staken de dieren daarna met
pieken, zoodat zij werden vertrapt, als de dieren wegliepen. Ofschoon velen zich op deze wijze om het leven brachten, bedroeg
het aantal gevangenen toch nog over de 60.000 en meer dan tweemaal zooveel moeten in den strijd gevallen zijn (Plutarchus).
De gevangenen werden tot slaven gemaakt, en vele van deze
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tot dusver vrije mannen moesten als gladiatoren in de Romeinsche
arena's elkander bestrijden. Er ontwikkelde zich sindsdien een
levendige handel op Rome's markten, want de Germanen waren
zeer gezocht op de slavenmarkten der oudheid.
DE BONDGENOOTENOORLOG.
Rome had voor deze onoverwinnelijke horden gesidderd als een
kind voor den weerwolf, die het zal verslinden, en nu lag men
voor Marius letterlijk als voor een god op de knieen. Het yolk
geloofde, den idealen aanvoerder in dezen "redder des vaderlands"

Fig. 49. Forum te Rome. Van links naar rechts de kerk
St. Martino e Luca, natuurlijk uit later tijd, drie zuilen van
den tempel van Vespasianus, de triomfboog van Septimus
Severus, acht zuilen van den tempel van Saturnus, op den
achtergrond drie zuilen van den tempel van Castor en Pollux, op den voorgrond den marmeren vloer met zuilen
basementen van de Basilica Julia.

gevonden te hebben, en zijn vroegere leiders zochten raad bij
hem. Doch hij was beter geschikt voor het slagveld dan voor
politieke intrigues. Marius was te onbeholpen als volksleider, en
de belangen van het luie stadsgepeupel interesseerden hem in den
grond slechts weinig. En toen de consul in het j aar 100 tegen de
onlusten moest optreden en twee der populairste volksleiders in
dezen strijd omkwamen, brandmerkte het yolk hem als verrader
en hij verloor zijn invloed. Senatoren en ridders hadden nu een
tijdlang gemeenschappelijke belangen en handhaafden tien jaar
lang hun heroverde macht.
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In den loop van dezen tijd werden de sociale wantoestanden in
Rome hoe langer hoe erger, hoofdzakelijk tengevolge van de gewetenloosheid der kapitalisten en de corruptie in het staatsbestuur.
Natuurlijk leden ook de provincien en de bondgenooten in Italie
daaronder. Deze werden vaak van hun land beroofd.
In het jaar 91 trad eindelijk een volkstribuun op met den vasten
en oprechten wil, een einde aan den onhoudbaren toestand te
maken. Dit was Marcus Livius Drusus, wiens vader een der verbitterdste tegenstanders van Gajus geweest was. Hij trad in
het voetspoor der Gracchen en werd de laatste, groote volkstribuun,
die den staat door wetgeving trachtte te hervormen. Doch ook hij
ging zijn ondergang tegemoet. Na een reeks succesvolle laden
maakte hij zijn groot plan, om alle Italianen tot Romeinsche burgers te maken, openbaar; daardoor wekte hij den haat zoowel van
de Optimater als van het yolk en stierf tenslotte door sluipmoord.
Dat was het signaal voor een opstand tegen Rome, die de bondgenootenoorlog genoemd werd. De Italianen vereenigden zich tot
een bondsstaat met
eigen hoof dstad,
Corfinium, dat in
"Italia" werd herdoopt. Zij hadden
hun eigen Senaat,
eigen beambten en
eigen munten. Deze
laatste droegen het
opschrift "Italia"
en vertoonde het
beeld van een Stier,
die een wolvin op
zijn
horens neemt.
Fig. 50. Een deel van het Forum Romanum.
(Reconstructie).
Nu wankelde de
grond onder het trotsche Rome, dat Galliers en Spanjaarden
moest aanwerven, om met hun hulp zijn eigen landslieden te
tuchtigen; er ontstond een burgeroorlog, die gestreden werd met
de gansche verbittering, die zulk een krijg met zich mee brengt.
Daarover schrijft de grootste Italiaansche geschiedschrijver van
onzen tijd, Ferrero : "de Romeinsche generaals, die aan den oorlog
in de kolonien gewend waren, trokken meedoogenloos in Italie
heen en weer, brandden hofsteden plat, plunderden steden en
voerden mannen, vrouwen en kinderen met zich mede, om ze
in het openbaar te verkoopen, of op hun eigen landgoederen
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slavendiensten te laten verrichten." Onder deze generaals onderscheidde zich Sulla. Hij was in Rome de mededinger van Marius;
nu overvleugelde hij hem.
Reeds in het j aar 90, hetzelfde jaar,.waarin de oorlog uitbrak.
verleenden de Romeinen aan de bondgenooten, die trouw gebleven
waren, n. 1. aan de Latijnen, Etrusken en Umbriers, het volledige
burgerrecht. In het volgende jaar werd aan alien, die de wapenen
binnen zestig dagen zouden nederleggen, hetzelfde beloofd. Hoe
groot de haat tegen Rome op vele plaatsen was, ziet men uit het

Fig. 51. Tivoli, (het "Tibur" van de oudheid) bij Rome. Hier zijn veel
ruines gevonden, o. a. van de villa van keizer Hadrianus.

feit, dat verscheidene volkeren, waaronder de Samnieten, toch nog
den strijd niet opgaven, doch zoolang mogelijk aan de overmacht
weerstand boden.
DE EERSTE BURGEROORLOG. MARIUS EN SULLA.
Onmiddellijk nadat men dezen gewichtigen stap gedaan had, om
Italie tot een rijk met gemeenschappelijke wetten, te vereenigen,
stegen donkere onweerswolken op in het oosten, dat sinds 65 jaren
Rome's rust niet meer bedreigd had. Mithradates, de koning van
het land Pontus aan de Zwarte zee, een despoot van Aziatisch karakter, doch tegelijk een genie, listig en avontuurlijk aangelegd,
had zijne heerschappij over een stuk van het vruchtbare Zuid-
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Rusland en de Krim uitgebreid. Toen hij van de verwarring in Italie
hoorde, keerde hij zich naar het westen tegen de Romeinsche
provincie Asia, stookte daar de Grieken tot den vrijheidsoorlog
tegen Rome op en richtte een ontzettend bloedbad aan onder de
Italianen, die zich in Klein-Azie hadden neergezet. Op een enkelen dag, in het jaar 88 voor Chr., zouden 88.000 menschen zijn gedood (volgens een ander bericht 150.000), een slachting, welke
herinnert aan die, welke nog in onzen tijd onder de gehate Armeniers werd aangericht.
In dit jaar werd Sulla consul en moest in deze functie tegen
Mithradates optrekken, doch terwiji hij zich met zijn leger nog
in Italie beyond, trachtte Marius, die door eerzucht werd verteerd,
en fel dit oppercommando begeerde, het licht
te beinvloeden Romeinsche yolk door beloften
van ver strekkende hervormingen voor zich te
winnen. Het gelukte hem door te zetten, dat
het yolk hem de leiding van den krijg tegen
Mithradates overdroeg. Toen rukte Sulla snel
besloten tegen Home op, onderdrukte met hulp
zijner legioenen iederen tegenstand en Merius
en elf zijner aanhangers werden vogelvrij verklaard. Een van hen, Sulpicius, een zeer invloedrijk volkstribuun werd gedood. Marius
zelf wist, op de hielen gezeten door Sulla's beulen de kust van Afrika te bereiken, waar hij
zich een tijdlang tusschen de rumen van Karthago verborgen moest houden.
Het staatsbestuur werd in conservatieven zin
veranderd en eerst daarna begaf Sulla zich
op weg tegen Mithradates. Hij was er zich volkomen van bewust, dat de volkspartij in Rome
Fig. 52: De Brie over- in opstand zou komen, zoodra hij weg was. Dit
gebleven zuilen van geschiedde dan ook. Reeds in het jaar 87 was
den tempel van Castor en Pollux op het Marius aan het hoofd van gewapende benden
Forum.
meester van de stad geworden. Vijftien dagen
en nachten lang liet de wraakzuchtige krijgsman een bloedbad
onder de leden der senatorenpartij aanrichten en met behulp der
Samnieten, die nog sinds den laatsten bondgenootenoorlog onder
de wapenen waren, breidde hij zijne heerschappij over gansch
Italie uit.
Hij werd voor de zevende maal consul, doch spoedig daarop stierf
hij op 70-j arigen leeftijd (in het jaar 86) ; maar de staatsorga-
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nisatie van Sulla werd door den collega van Marius, Cinna,
opgeheven.
Intusschen verdreef Sulla de Aziatische horden van het Balkanschiereiland. Deze daad van den veldheer is hierom zoo merkwaardig, daar hij tegelijkertijd uit zijn eigen land was verbannen.
Het geld voor den strijd verschafte hij zich door plundering van
alle tempelschatten in Delphi en Olympia; Mithradates werd tot
vrede gedwongen, moest van al zijn veroveringen of stand doen,
80 oorlogsschepen uitleveren
en schadeloosstelling betalen. MENZ:75q0Wiairieh'WeST67sAisfallit
De Grieken in Azie werden we- gis4tim:
41464400;
gens hunne afvalligheid tot een
oorlogsschatting veroordeeld,
die hen te gronde richtte en
die door wapengeweld moest
worden of gedwongen. De Romeinsche bloedzuigers zorgden
ervoor, dat deze provincie zich
nimmer weder tot haar vorigen
welstand kon verheffen. De
20,000 talenten (ongeveer 60
millioen gulden), die Sulla vorderde, waren een zoo groote
som, dat de staten zich tot de
woekerende Romeinsche bankiers moesten wenden; de
schandelijk hooge renten, die
deze verlangden, waren niet op
te brengen geweest, als de Romeinsche proconsul Lucullus,
op wien wij later zullen terugkomen, niet een aantal strenge
bepalingen tegen den woeker
had ingesteld.
In het j aar 83 landde de ze- Fig. 53. Versiering van een Romeinsch
familiegraf.
gevierende Sulla met 40.000
man in Brundisium (thans
Brindisi), en de burgeroorlog was weldra in vollen gang. Marius'
jeugdige zoon werd verslagen, en onder de muren van Rome moest
Sulla tegen een leger der Samnieten strijden. Ook dezen werden
overwonnen, en op het Marsveld liet de overwinnaar koelbloedig
4000 gevangenen terechtstellen. Marius de jongere werd tot zelf-
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moord gedwongen, het land der Samnieten verwoest, en het overschot van Marius' aanhangers in Afrika en Sicilie door Sulla's
onderbevelhebber Pompej us overweldigd.
In den loop der laatste tien j aren waren gedurende de partijtwisten laden van geweld in Rome aan de orde van den dag. Doch
nadat Sulla zich in het j aar 82 tot dictator had doen benoemen,
begon een schrikbewind, dat alles overtrof, wat tot dusverre geschied was. De namen van diegenen, die tot den flood en tot
het verlies hunner goederen veroordeeld waren, werden op zoogenaamde proscriptielijsten openbaar
gemaakt. Een prijs van 12,000 denaren werd op hun hoofd gesteld, en
degene, die zulk een veroordeelde
bij zich verborgen hield, moest met
hem sterven. Ontzettende tooneelen
speelden zich in alle straten af ;
4700 burgers, waaronder 40 Senatoren en 2000 ridders, werden vermoord. De bezittingen der veroordeelden werden op veilingen verkocht, het grootste deel werd buitgemaakt door vrienden van Sulla tegen wie niemand durfde opbieden.
Voor het leger werd gezorgd, doordat de soldaten zich als boeren
mochten vestigen in de gebieden,
Fig. 54. Barbarenvorst.
die aan de veroordeelden in Italie
hadden toebehoord. Op deze wijze bleef een "staand leger" bestaan, en de soldaten, die hun tijd hadden uitgediend, werden
gepensioneerd. Anderen volgden later dit voorbeeld.
Door diep ingrijpende bestuursveranderingen wilde Sulla alle
niacht in hadden van den Senaat leggen. Hij verdubbelde het
aantal der senatoren tot 600 en beperkte sterk het dikwijls misbruikte vetorecht der volkstribunen. De ridders verloren hun privilegie, het ambt van rechter to bekleeden en hun voornaamste
bron van inkomsten, het verpachten der tollen in de provincie,
die nu tot vaste staatsinkomsten zouden worden gemaakt. Het
provinciaal bestuur werd beter geregeld en de steden in het Italiaansche rijk kregen een gelijke gemeentelijke wetgeving.
De meeste van Sulla's hervormingen werden overigens reeds een
20-tal j aren later tengevolge van de voortdurende revolutionaire
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stormen weder opgeheven, doch voor de administratie en de rechtspraak trof hij verscheidene regelingen, die van blijvende waarde
zouden zijn.
Nadat Sulla zijn wetgevenden arbeid had voleindigd, trok hij
zich tot aller verwondering uit het publieke leven terug. Hij had
zijn taak vervuld en was het regeeren zat. Slechts een jaar later
stierf hij (in het jaar 78), waarschijnlijk tengevolge van een beroerte, in zijn villa aan de golf van Napels.
DE VAL DER REPUBLIEK.
Na Sulla traden nog eenige mannen op den voorgrond, die zich
door krijgsdaden onderscheidden, nadat zij de hoogste ambten
in den staat bekleed hadden; en die later met behulp van hun
trouwe legioenen in Rome een voorname rol speelden. Zij verwierven de populariteit en kregen daardoor invloed in de yolksvergadering, terwijl de senaat steeds meer op den achtergrond
raakte.
In Spanje had Marius' partij een tijdlang vasten voet gehad, en
hun aanvoerder Sertorius, een Romeinsch senator, had het plan
opgevat, een zelfstandig rijk te stichten; tervergeefs zond de senaat
troepen tegen hem uit. Na een vruchteloozen strijd, die verscheidene jaren duurde, moest men deze taak aan Pompejus opdragen,
die reeds door Sulla was gebruikt om de onlusten in de provincien te bedwingen, en die in het jaar 81 op den leeftijd van 25 jaar
zijn eersten triomf gevierd had.
Toen hij nu in het jaar 77 naar Spanje trok, stond hij voor een
zeer zware taak; Sertorius was n. 1. wijs genoeg, den guerillaoorlog te voeren, en eerst toen hij in het jaar 72 werd vermoord,
kon Pompejus de oproerige provincie aan zich onderwerpen.
Intusschen was Italie in de grootste ellende gedompeld. De ontelbare slaven hadden hunne ketenen verbroken. In het jaar 73 waren
eenige gladiatoren uit hun kazerne in Capua ontvlucht. In den beginne was het slechts een rooverbende van 70 man. Zij vonden
een geduchten aanvoerder in Spartacus, een Thracier van geboorte,
en hadden hun hoofdkwartier bij den Vesuvius. Daarheen stroomden nu weldra slaven van alle oorden naar toe. In korten tijd was
hun leger tot 70,000 man aangegroeid, die steden plunderden en den
eenen veldheer na den anderen versloegen. Waarschijnlijk lag het
in de bedoeling van Spartacus, zijne troepen over de Alpen naar
het noorden te voeren, de vrijheid tegemoet. Doch voor de meeste
slaven waren plunderingen en wraaknemingen op de vroegere hee-
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ren het belangrijkste. Waren deze scharen door een vaste hand
te zamen gehouden, dan ware het misschien met Rome gedaan
geweest.
Doch oneenigheden tusschen de oostelijke en westelijke elementen verzwakten hunne weerbaarheid en het gelukte Crassus, die
door zijn kolossale rijkdommen bekend was, aan de spits van acht
legioenen de vijandelijke macht naar het zuiden terug te dringen.
In Apulie kwam het tot een beslissenden slag. Men verhaalt, dat
60,000 slaven werden gedood. De 6000, die gevangen waren genomen, werden langs den weg tusschen Rome en Capua gekruisigd.
Een troep van 5000, die
naar het noorden was doorgebroken, had het ongeluk op
Pompejus te stuiten, die zoo
juist zijn veldtocht in Spanje
beeindigd had.
Nu werden Pompejus en
Crassus consuls voor het jaar
70. De senaat had getracht,
Fig. 55. Romeinsche sarcophaag, gevonden deze keuze te verhinderen en
op de Via Appia. Boven gevangen Galliers
daarom waren zij tot de
met vrouwen en kinderen, beneden strijd
volkspartij
overgegaan. Het
tusschen Romeinen en Galliers. De laatsten zijn naakt voorgesteld. (Capitool, Rome). gevolg was, dat Sulfa's instellingen werden opgeheven en
de ridders en volkstribunen hunne vorige positie weder gingen
innemen.
Het viel Pompejus bijna even moeilijk als vroeger Marius, zich
als goed burger in Rome te handhaven. Ook Pompejus was in
den oorlog het meest op zijn plaats en was stellig verheugd over
die nieuwe ondernemingen, waarvoor de staat zijn bekwaamheid
noodig had.
In deze onrustige tijden was de politiedienst op zee volkomen
verwaarloosd geworden en dientengevolge had het zeerooverswezen zich op ongehoorde wijze kunnen ontwikkelen. De zeeroovers waren een macht, waarmee men op de Middellandsche Zee
rekening moest houden. Sertorius en Mithradates hadden zelfs
gedurende hun strijd tegen Rome een verbond met hen gesloten.
De onbeschaamdheid dezer zeeroovers ging zoo ver, dat zij oorlogssschepen in de haven van Ostia aanvielen en vernielden en de
vloten voor den korenaanvoer uit Sicilie en Africa opvingen. Toen
Rome eindelijk door hongersnood bedreigd werd en de prijzen op
onzinnige wijze omhoog gingen, moesten radicale maatregelen wor-
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den genomen. Pompejus verkreeg door een bijzondere wet buitengewone volmacht over alle vloten en kusten (in het jaar 67 v.
Chr.). De senaat, die den ernst der situatie niet wilde inzien, doch
slechts vreesde, dat Pompejus koning zou worden, verzette zich
hiertegen met alle macht, doch kon niet verhinderen, dat Pompejus door de volksvergadering met de noodige hulpmiddelen
werd uitgerust. Hij kreeg 500 schepen, 120.000 man voetvolk en
5000 ruiters, de grootste krijgsmacht, die Rome ooit tegelijkertijd
had bijeengebracht. Bovendien had hij de vrije beschikking over
de staatskas.
Het bleek, dat deze radicale maatregel groote besparing zoowel
aan geld alsook aan menschenlevens met zich medebracht. De
Middellandsche Zee werd in 16 districten ingedeeld, in welke de
onderbevelhebbers langs de kusten razzia's hielden, terwijl Pompejus op zee kruiste. De vervolgingen zetten zich voort naar het
oosten; de zeeroovernesten op Kreta en in Kilikie werden uitgeroeid, en de rotsvestingen, die even moeilijk te bereiken waren,
als adelaarsnesten, veroverd. De gevangenen werden door Pompejus humaan behandeld; de meesten kregen verlof, zich als boeren in het binnenland van Klein-Azie neder te zetten. Binnen Brie
maanden was de orde hersteld. Dertien honderd kaperschepen
waren veroverd, en de handel kwam weder tot bloei.
Het Romeinsche yolk ontving Pompejus met gejubel en droeg
hem het opperbevel over in den oorlog tegen Mithradates van Pontus, die weder in vollen gang was. Tegen hem hadden de Romeinen
Lucullus uitgezonden, die groote overwinningen op hem en ook op
zijn schoonvader, koning Tigranes van Armenie, behaalde. Zeer
beroemd is zijn avontuurlijke overwinning bij Tigranocerta in
Armenie in het jaar 70. Volgens de beschrijvingen streden daar
15,000 Romeinen tegen 300,000 vijanden, en de Romeinen hadden
slechts 5 dooden en 100 gewonden, terwiji de vij and zijn soldaten
bij massa's verloor. Deze nederlaag hadden de vijanden te wij ten
aan het onhandig manoeuvreeren met hun . gepantserde ruiterij;
deze werd door de goed gedisciplineerde Romeinen in paniek gebracht en reed haar eigen infanterie overhoop.
Intusschen had Lucullus zich in Rome, vooral onder de geldmagnaten, tegen wier hebzucht hij was opgetreden, vijanden gemaakt.
Tengevolge van hun kuiperijen moest hij het opperbevel aan
Pompejus overdragen en trok zich in het particuliere leven terug.
Hij werd vooral beroemd om zijn weelderige levenswijze, die
spreekwoordelijk werd; hij heeft overigens ook de veredelde kersenboom in Europa ingevoerd.
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Pompejus brak nu den laatsten weerstand van Mithradates en
Tigranes onderwierp zich aan Rome's macht. Mithradates vluchtte
naar de Krim en toen Pompejus Syrie had bezet en in Damascus
hof hield, kreeg hij de boodschap, dat de gevaarlijke koning door
zijn opstandigen zoon tot zelfmoord gedwongen was. Deze zoon,
Pharnakes, onderwierp zich later aan Rome als vazal.
De verhoudingen in het oosten werden door Pompejus zorgvuldig geregeld, daar er hem veel aan gelegen was, orde en vrede
' te stichten in de veroverde landen, die tot dusverre onder despoten
en voortdurende onlusten hadden gezucht. Rome verkreeg in het
oosten vijf rijke provincien: Pontus, Bithynie, Syrie met Judea, Kilikie en het vergroote Klein-Azie. Aan het eind van het jaar
62 landde Pompejus met zijn leger, dat wegens zijn grootmoedigheid zeer aan hem verknocht was, in Brindisi. Wat zou nu geschieden? Niemand zou hem hebben verhinderd, het voorbeeld
van Sulla te volgen. Rome was weerloos, en wanneer hij met zijn
leger tegen de stad oprukte, was hij de heerscher der wereld.
Crassus en anderen vluchtten met hun familie uit de stad. Doch
Pompejus dacht niet aan een koningsschap; tot aller verwondering
ontbond hij het leger, vierde een schitterenden triomf en verheugde zich er in, na bijna 30 jaren onafgebroken oorlog, nu verder
als vreedzaam burger te kunnen leven.
CICERO EN DE SAMENZWERING VAN CATILINA.
Marcus Tullius Cicero was evenals Pompejus in het jaar 106
geboren. Hij wilde advokaat worden en bestudeerde daarom de
kunst der welsprekendheid, die voor het rechterlijk ambt in de
oudheid van grooter beteekenis was dan grondige juridische kennis. Het kwam er nl. op aan, door verdediging of aanklacht invloed
uit te oefenen op de vele gezworenen, die over schuld of onschuld
moesten beslissen. Zijn eerste groote succes behaalde Cicero, toen
hij een zekeren Roscius tegen een gevreesden gunsteling van den,
machtigen Sulla verdedigde. Later ontving hij zijn verdere opleiding aan de universiteiten in Athene en op Rhodos. Als lid van
de ridderklasse was hij in beambtenkringen een "homo novus",
loch werd niettegenstaande dat door den senaat ondersteund, toen
hij naar het consulaat streefde. Cicero was noch soldaat, noch de
meedoogenlooze geweldmensch, dien deze tijd eischte, en hij was
dan ook weinig geschikt om een grootere rol in de politiek te spelen. In plaats hiervan werd hij een moester der welsprekendheid;
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zijn redevoeringen en philosophische geschriften zijn voorbeelden
van Latijnsch proza.
Terwiji, Pompejus met het Romeinsche leger op zijn veroveringstocht in Azie was, werd het Romeinsche rijk door een samenzwering bedreigd. Lucius Sergius Catilina was van hooge afkomst,
intelligent en energiek, doch gedegenereerd. Hij had een groot vermogen verkwist en van de aristocratische partij was hij tot het
zuivere anarchisme overgegaan.
Hij werd bij een consulkeuze door Cicero verslagen en verzamelde een leger van desperados om zijn plannen te kunnen uitvoeren. Catilina en zijne aanhangers
schijnen gedacht te hebben aan een
staatsgreep, om hun schulden
door middel van plunderingen te
kunnen betalen. Deze samenzwering
werd intusschen door den consul Cicero ontdekt. In een heftige redevoering viel hij daarna in den senaat
Catilina aan, die zelf aanwezig was.
Catilina ijlde naar zijn leger in Etrurie, doch eenige zijner aanhangers
bleven in Rome, om gedurende het
Sarunalienfeest op 17 December de
stad in brand te steken en met de
troepen, die zij reeds geworven hadden, de consuls en hun overige tegenstanders te vermoorden. Doch
reeds in denzelfden nacht, waarin
Cicero door Gallische afgezanten
de bewijzen in handen had ge- Fig. 56. Marcus Tullius Cicero,
kregen, werden de aanvoerders in geb. 106, gedood 43 v. Chr. Verzich onsterfelijken roem als
Rome gevangen genomen en terecht- wierf
spreker, schrijver en staatsman.
gesteld. Deze overijlde handeling Cicero maakte een zoo volmaakt
werd later Cicero's ongeluk, want gebruik van het Latijn, dat "Ciceroniaansch Latijn" de term is
zijn vijanden konden hem wegens gebleven voor klassieke proza. Be-.
overtreding der provocatiewet aan- waard zijn 50 van zijn redevoeklagen en voor korten tijd doen ringen, verschillende filosofische en
rhetorische geschriften en bijna
verbannen. Tegen de aanhangers
800 brieven.
van Catilina in Etrurie moest een
formeele oorlog worden gevoerd. Bij Pistoria (ten noord-westen
van Florence) werden Catilina en het grootste gedeelte zijner
aanhangers in het jaar 62 vernietigd.
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CAESAR EN HET EERSTE DRIEMANSCHAP.
Ook Gajus Julius Caesar was zijn loopbaan als redenaar begonnen. Reeds Sulla, die hem een tijdlang wegens zijn aansluiting bij
de volkspartij, waartoe hij door afkomst en huwelijk behoorde,
vervolgd had, schijnt in den jongen Caesar een gevaarlijk man en
een toekomstige grootheid te
hebben gezien. Na Sulla's flood
diende Caesar een aanklacht in
tegen verscheidene van diens
aanhangers en won zich daarmede de gunst van het yolk.
Stellig was hij van zijn
jeugd of aan zeer eerzuchtig,
maar het is niet zeer waarschijnlijk, dat hij, zooals sommigen beweren, steeds de
machtspositie, die hij later zou
innemen, voor oogen had. Nadat hij zijn beambtenloopbaan
begonnen was, zorgde hij zich
niet te veel vijanden te maken
en nam in politiek opzicht een
uiterst voorzichtige houding
aan. Nadat Caesar in het jaar
62 het ambt van praetor bekleed
had, bestuurde hij in het volgende jaar een van de beide
Spaansche provincien op schitterende wijze. Toen hij in het
Fig. 57. Gajus Julius Caesar, geb. ca.
100, vermoord den 15en Maart 44 v. jaar 60 uit Spanje terugkwam,
Chr. Voor het Romeinsche rijk vero- had hij in Rome een nog niet
verde hij Gallie, voor zichzelf de alleen- veel grootere beteekenis dan de
heerschappij. Werd reeds in de oudheid
bewonderd als spreker en schrijver. ongeveer 6 jaar oudere Cicero.
Het jaar 60 v. Chr. is een der
belangrijkste jaren in de Romeinsche geschiedenis. Door een, in het begin geheim gehouden
verbond tusschen de drie voornaamste mannen werd n. 1. de monarchie in Rome gevestigd. Deze had wel is waar nog drie hoofden
en was van uiterst discreten aard, doch alien voelden en erkenden
dadelijk haar druk. De leiders der volkspartij, Crassus en
Caesar, sloten een verbond met den veldheer Pompejus. Deze

Maria met het, Kind Jezus. Muurschildering in het Coemeterium
Maius to Rome.
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was n. 1. met den senaat in onmin geraakt, daar deze zijn beslissingen in Azie niet wilde goedkeuren en hem geen land voor de
pensioneering zijner soldaten wenschte te geven. Nu gelukte het
het driemanschap gemakkelijk, zijn wenschen door te zetten.
Zoo veroverde Caesar zich het consulaat voor het jaar 59 en
daarna het ambt van stadhouder over Gallia Cisalpina, Illyrie en
Gallia Narbonensis
(Provence), in het begin voor vijf jaren.
Daardoor had hij
vier legioenen tot
zijn beschikking. Zijn
plan bracht mee, dat
hij de Romeinsche
heerschappij over de
nog niet onderworpen
Gainers in het tegenwoordige Frankrijk
en Belgie zou vestigen. Dit yolk had de
verziende Mithradates tegen Rome trachten op te stoken, en
men was van meefling, dat de GalHers
nog even woest waren
als in vroeger tij den,
toen zij (in het jaar
387 v. Chr.) Rome veroverden. Velen hoopten zeker, dat Caesar
bij deze gevaarlijke
onderneming zou omkomen. Caesar heeft
Fig. 58. Beeld van Caesar.
zelf in zijn .historisch
werk, "De Bello Gallico", dezen strijd geschilderd. Hij kwam in de gelegenheid, zich
als beschermer in de inwendige twisten der stammen te mengen
en ze te verdedigen tegen de 'Germanen, die onder leiding van
den koenen, trotschen Ariovistus over den Rijn gekomen waren.
In het jaar 55 was geheel Gallie veroverd. Met behulp zijner Grieksche ingenieurs sloeg Caesar een brug over den Rijn en deed een
20
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verkenning in Germanie. Tweemaal was hij ook in Brittannie, en
ging hij zelfs de Thames over. De overwonnen GalHers vereenigden zich tot een bevrijdingsoorlog onder leiding van Vercingetorix. In de stall Alesia (westelijk van het tegenwoordige Dijon)
werd hij echter ingesloten en door Caesar belegerd. Het geweldige ontzettingsleger, waarmede de GalHers nu kwamen aanzetten, en dat de Romeinsche legionen aangreep, werd na een moeilijken strijd teruggeslagen en vernietigd. Daarna moest Vercingetorix zich overgeven (52 voor Christus).
Gallie werd nu een Romeinsche provincie. Caesar bestuurde de aangelegenheden van het land op
zeer verstandige wijze. Hij
liet het yolk zijn nationale
eigenaardigheden behouden, en ook zijn belastingssysteem was billijk. Daardoor versmolt Gallie spoedig met het Romeinsche
imperium en werd een van
de belangrijkste deelen
van het rijk. Tot deze ontwikkeling droeg mede bij,
dat de Rijnarmee gedurende een langen tijd een
vast bolwerk tegen de Germanen vormde.

Fig. 59. De ruwe kracht. Romeinsch bokser, beeld gevonden in de thermen van
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Een van de Driemannen,
Crassus, was in het jaar 53
tegen de Parthen in het oosten gevallen. Dit yolk had al het land
ten oosten van den Euphraat onderworpen, en het gelukte den Romeinen nooit om hen te bedwingen. Pompejus, die er de voorkeur
aan had gegeven, om in Rome te blijven, kwam steeds nailer bij
de senaatspartij te staan. Hij begon op alle manieren Caesar tegen te werken, diens ambtstijd zou op den laatsten Maart 49 ten
einde loopen en zijn vijanden verheugden zich er over, dat hij
spoedig weerloos in Rome zou zijn. Caesar wilde nu naar het consulaat solliciteeren, zonder dat hij zelf daarbij tegenwoordig was.
Diocletianus te Rome.
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Dit werd door den senaat niet goedgekeurd, en evenmin nam men
met het voorstel genoegen, dat hij en Pompejus gelijktijdig hun
militaire waardigheid zouden neerleggen. In zijn verblinding zond
de senaat aan Caesar een ultimatum; hij moest op den bepaalden
dag zijn commando neerleggen, anders zou hij tot vijand van den
staat worden verklaard. Pompejus ontving de opdracht Italie te
beschermen.
Nu nam Caesar zijn
besluit en met de beroemde woorden "Jacta est alea" (de teerling
is geworpen) ging hij
met zijn getrouw leger
over den Rubico, de
kleine rivier, die de
zuidgrens van zijn provincie vormde. Schrik
verbreidde zich overal,
en men vluchtte in massa's voor den nieuwen
Sulla uit Rome. Zelfs
Pompejus, die gezworen had, dat hij legioenen uit de aarde zou
kunnen stampen, stond
nu radeloos. Maar als
ervaren krijgsman,
deed hij het eenige
juiste; hij ging naar
liet Balkanschiereiland,
om uit het oosten troepen te halen en de beslissing naar Griekenland te verleggen.
Caesar kwam naar
Fig. 60 Romeinsch jongeling.
Rome zonder tegenstand te vinden. Hier
trad hij verder als leider van de volkspartij op, liet zich tot dictator benoemen en daarna tot consul voor het jaar 48. Van Brundisium voerde hij zijn troepen naar Dyrrachium, waar hij in den
beginne tegen de negen legioenen van Pompejus niets kon beginnen. Toen rukte hij naar Thessalia, en de troepen van
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Pompejus volgden hem om hem te vernietigen. Pompejus zelf,
de meest ervaren veldheer van zijn tijd, zou zeker een andere tactiek tegen dit leger, dat uit veteranen bestond, hebben gekozen, maar het gelukte den honderd gevluchte senatoren, die in zijn omgeving waren, hun wil door te zetten.
Zoo kwam het tot een slag bij Pharsalus, waar het groote ongeoefende leger van Pompejus door het kleine, maar uitstekend
gedisciplineerde leger van Caesar verslagen werd. Pompejus
vluchtte naar Egypte en probeerde zijn vloot te bereiken, om
met deze de vij anden te blokkeeren. Maar bij de landing werd hij
op bevel van een minister van den jongen koning Ptolemaios vermoord.
Caesar was plotseling alleenheerscher over de wereld. Maar
toen hij in Alexandria tijding van den dood van zijn tegenstander kreeg, begon hij met een avontuur, dat zeer ongelukkig had
kunnen afloopen. Hij werd aangelokt door de prachtige millioenenstad, en bovendien was het een gelegenheid om zich in den
troonstrijd te mengen. Ofschoon hij slechts 3200 man op zijn
vloot had, vertrouwde hij op zijn goed gesternte en bleef. Hij
had geld noodig, hij had een oude vordering van ongeveer 6
millioen gulden te innen, en bovendien Wilde hij de schoone
Cleopatra zien, die zeer beroemd was, en die zooals hem door
een bode was medegedeeld, help tegen haar broeder Ptolemaius
verlangde.
De inwoners van Alexandria waren van begin of op Caesar
verbitterd, maar deze vergat alles door de schoonheid van Cleopatra, en hij vergat ook tijdig versterking te ontbieden. Hij werd
aangevallen, en redde slechts met de grootste moeite zijn leven.
Spoedig kwam er echter een ontzettingsleger opzetten, en nu kon
hij den broeder van Cleopatra met succes bestrijden. Deze verdronk in den Nijl, en Caesar stelde Cleopatra als heerscheres over
Egypte en Cyprus aan. De vrucht van hun verbinding was een
zoon, die Caesarion genoemd werd.
Maar het gevaarlijke avontuur had Caesar aan de plichten herinnerd, die hem nu wachtten. In een ongelooflijk snellen veldtocht overwon hij den zoon van Mithradates, Pharnaces, die oproer had gemaakt. In dezen tijd zond hij het beroemde overwinningsbericht "Veni, vidi, vici" (ik kwam, ik zag, ik overwon).
In den herfst van het jaar 47 was Caesar voor een korten tijd
in Rome, waar hij de orde weer herstellen moest. In Campania
wist hij door zijn persoonlijken invloed een paar oproerige legioeRen te bedwingen. Grooteren weerstand had hij in Africa te
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overwinnen, waar de senaatspartij met ondersteuning van koning Juba van Numidie, een leger had opgesteld. In het jaar 46
overwon Caesar deze tegenstanders bij Thapsus. De bekendste
onder hen, de jonge Cato, een nakomeling van den ouderen,
pleegde zelfmoord, daar hij den ondergang van de Republiek niet
wilde overleven. In het volgend jaar moest Caesar den oorlog
tegen de twee zonen van Pompejus opnemen, die een leger in
Spanje hadden bijengebracht. Bij Munda (tegenwoordige) Cordova) voerde Caesar zijn troepen de overwinning tegemoet, en na
een vijfjarigen burgeroorlog werd het eindelijk vrede in het land.
HET EINDE VAN DE ALLEENHEERSCHAPPIJ VAN CAESAR.
De overwinnaar kon nu eindelijk in Rome blijven, om zich na
de lange partijtwisten aan den vrede te kunnen wijden, waar
zoovelen naar verlangden. Voor de meesten stond het namelijk vast, dat het Romeinsche rijk aan een sterken heerscher
behoefte had, die in staat was, de ouderwetsche staatsregeling te
veranderen. Om zijn alleenheerschappij dadelijk een wettelijken
grondslag te geven, liet Caesar zich voor zijn heele leven tot
volkstribuun benoemen. Daardoor werd zijn persoon onschendhaar. Bovendien
bleef hij dictator,
ook voor zijn heele
leven. Door deze
maatregelen vereenigde hij alle bevoegdheden van de
oude koningen in
zijn handen, maar
ook door enkele
uiterlijkheden wilde hij het yolk inprenten, dat het nu
een koning had, Fig. 61. Het Forum te Pompei, noordelijk deel.
(Reconstructie).
zelfs dan wanneer
hij dezen naam nog
niet droeg. Zijn
standbeeld liet hij in de tempels naast die van de vroegere zeven
koningen plaatsen. Daarmede volgde hij het voorbeeld van oostersche koningen. Hij liet munten met zijn eigen beeid slaan. Hij organiseerde prachtige gladiatoren-wedstrijden, hij liet veel open-
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bare werken uitvoeren, en door dit alles won hij het hart van het
yolk van Rome, terwijl hij tegenover zijn vijanden, de senatoren, als heerscher optrad. Hij voerde vele moderne dingen
in; zoo werken de zittingen van den senaat gestenografeerd; hij
gaf een krant uit, en liet den Kalender, die in de grootste wanorde was geraakt, naar Egyptisch voorbeeld inrichten. Tot nu
toe had men zich er mede vergenoegd om of en toe een schrikkelmaand in te voeren; terwijl de z. g. Juliaansche kalender op
het zonnejaar is gebaseerd, waarbij om de vier jaar een schrikkelmaand wordt ingeschoven. Onze z. g. Gregoriaansche kalender
is, zooals bekend, niets anders dan een verbetering van die van
Caesar.
De andere wetten, die hij uitvaardigde, betroffen de rechtsspraak, de administratie van de provincien en de kolonien. Vooral
voor de provincies zorgde hij goed. Doch een ding lukte hem niet;
zich met zijn vijanden in den senaat te verzoenen. Zoo gebeurde
het, dat zestig fanatieke senatoren een samenzwering tegen hem op
touw zetten. Op den 15den Maart van het jaar 44 voerden zij hun
plan uit, juist op het tijdstip, dat Caesar zich gereed maakte, om
tegen de Parthen op te rukken, teneinde de schandvlek van het
jaar 53 uit te wisschen. Door 23 dolksteken getroffen viel de
groote Caesar neer. De senatoren vluchtten en eenzaam lag hij daar
in de leege zaal aan de voeten
van den Pompejuszuil.
HET KEIZERRIJK.
De waanzinnige misdaad,
die door fanatieke republikeinen, door Caesar's persoonlijke vijanden, was begaan, werd dadelijk door het
Romeinsche yolk ten strengste afgekeurd. Verwarring
en
onrust volgden.
De
Fig. 62. Zuilen te Pompei.
jubelstemming,
verwachte
die de redders van de vrijheid inoest begroeten, bleef uit. In het bijzonder verstond de
consul Marcus Antonius de kunst om de woede van het yolk tegen de moordenaars op te zweepen; hij legde het lijk van Caesar
op het Forum, en publiceerde zijn testament, waarin het yolk
en ook een deel van de samenzweerders ruim bedacht werd. Dit
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tafreel is door Shakespeare in zijn drama "Julius Caesar"
meesterlijk geschilderd. De moordenaars moesten Rome verlaten. Drie van hen had Caesar het bestuur over Provincies gegeven; Cassius had Syria gekregen, Marcus Brutus Macedonia en Decimus Brutus Gallia Gisalpina. Antonius, die zich
als de erfgenaam van Caesar beschouwde, begon een strafoefening te houden door Decimus Brutus te verdrijven, maar
juist in dezen tijd, einde April, trad de man op, die de eigenlijke
erfgenaam van Caesar was, d. w. z. Gajus Octavius Caesar. Sedert
dien tijd werd den naam Caesar, uitgesproken Kesar, de
aanduiding voor den heerscher
in Rome.
Deze jonge man kwam voor
Antonius met zijn hooge plan-nen al zeer ongelegen. De nieuwe Caesar wierp zich dadelijk in het intrigenspel, en sloot
zich bij den senaat aan, die
Antonius liet verdrijven. In het
bijzonder onderscheidde zich
Cicero door zijn van haat vervulde aanvallen tegen dezen
gevaarlijken man. De senaat
zou echter spoedig zijn machteloosheid moeten erkennen, toen
Octavianus Caesar zijn masker
afwierp en een verbond aanging met Antonius en met Lepidus, den stadhouder in Gallia
Narbonensis. Dit is het z. g.
tweede driemanschap, dat
staatsrechtelijk gesanctionFig. 63. Gajus Octavius Caesar
Augustus, geb 63 v. Chr., te Velitrae,
neerd werd door de taak "de
Werd alleenheerscher
bij Rome.
staatsregeling te herzien".
over het Romeinsche rijk in 31 v.
(Triumviri reipublicae constiChr.
Zijn
tegelijk
krachtig en
bezadigd bestuur schonk het rijk
tuendae.)
rust. Hij stierf, 77 jaar oud te Nola
Nu volgde een periode van
in Campania, 14 n. Chr.
verschrikking, waaruit men
moeilijk den later zoo bezonnen en milden Octavianus kan herkennen; 2000 ridders en 300
senatoren werden vogelvrij verklaard. Hun bezit werd door de
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Driemannen in beslag genomen. Deze kregen nu zulke groote
sommen in hun hand, dat zij alles konden ondernemen, om Caesars's moord te wreken. Bij Philippi in Macedonia versloegen
Octavianus en Antonius in het jaar 42 de bovengenoemden Brutus
en Cassius, waarna dezen zelfmoord pleegden. De Driemannen verdeelden de wereld onder elkaar, zoo, dat Lepidius
Africa kreeg, Octavianus Italie met de bijbehoorende landen, en Antonius het rijke oosten verwierf. Terwijl Octavianus nu de zware taak had, de orde in het verarmde Italie te
herstellen, waarbij hij den velen duizenden oudgedienden land
en levensmiddelen moest schenken, verzamelde Antonius in het
oosten geld voor een groo ten veldtocht tegen de Parthen. Hij begon onder de Romeinsche leenkoningen den sultan te spelen; hij
was het b. v. die Herodes tot koning van de Joden maakte. In
Tarsus trof hij Cleopatra; en daarmee begint de Cleopatraroman.
De schoone vrouw was 28 jaar oud, zeer bezittend de gave om te
betooveren, en spoedig be yond Antonius zich bij haar in Egypte.
Wel is waar liet hij zich tijdens een bezoek in Rome overreden, om
met een zuster van Octavianus, de edele en lieftallige Octavia te
trouwen, maar na verloop van eenigen tijd zat hij weer
in het net van Cleopatra; hij trouwde met haar, en liet Octavia
in den steek. Ondertusschen had Antonius ook een groot politiek
plan, dat gedeeltelijk met de bedoelingen van Cleopatra samenhing. Hij Wilde een groot oostersch rijk stichten met Alexandria
als hoofdstad, dat dan onafhankelijk van Rome zou worden.
Zoo kwam het tot een geweldige worsteling tusschen oost en
west. Bij Actium, in de nabijheid van de golf van Ambrakia, in
Zuid-Epirus kwam het in het jaar 31 tot een groote beslissing. In
den zeeslag werden Antonius en Cleopatra volledig overwonnen, en moesten naar Egypte vluchten. Het heele oosten onderwierp zich. In het volgende jaar gaf Alexandria zich over, waarna
Antonius zelfmoord pleegde en Cleopatra zich door den beet van
een vergiftige slang om het leven bracht. Egypte werd een
Romeinsche provincie, eigenlijk particulier bezit van Octavianus
en door den "Egyptischen goudregen" werd Rome van het dreigende spook van de armoede verlost.
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AUGUSTUS EN DE KEIZERLIJKE WAARDIGHEID.
Reeds voor den slag bij Actium had Octavianus het grootste gedeelte van den tegenstand vernietigd, dien Sextus, de zoon van
Pompejus, en de onbeteekenende Lepidus tegen hem voerden. Omstreeks 30 v. Chr. werd hij heerscher over het heele Romeinsche
rijk. Hij veroverde alle harten door
zijn mildheid en rechtvaardigheid.
Reeds in het jaar 27 kreeg hij den
eerenaam Augustus, d. i. de eerwaardige.
De koninklijke macht, die Augustus bezat, berustte voor het grootste
deel op de staatsambten, die hij voor
zijn heele leven in bezit nam t. w.
het consulaat, maar in het bijzonder
de tribunicia potestas. Bovendien
was hij pontifex maximus (opperpriester) en als eerste legeraanvoerder drocg hij den titel imperator.
Overigens werd hij slechts princeps genoemd, een oude titel voor
den eersten man in den senaat. Om
die reden wordt de keizerlijke
macht in de beide eerste eeuwen het
principaat genoemd. Augustus
zorgde er voor dat de republikeinsche vormen in Rome bewaard bleven. Hij streefde er naar den Senaat, dien hij steeds met de grootste
achting behandelde, in hooger aanzien te brengen, wat deze wel gebruiken kon. Uit de leven van den
senaat koos hij eenige, het zgn.
concilium pricipis, en daarmee nam Fig. 64. Standbeeld van keizer
Augustus.
hij allerlei besluiten.
Augustus streefde er naar de
openbare moraal in Rome te verheffen; hij wilde de onaantastbaarheid van het familieleven weer herstellen. Hij hechtte een bijzonder gewicht aan de oude vormen van de vereering der goden,
en liet niet minder dan tweeentachtig vervallen tempels weer herstellen. Ook de volksvergadering werd weer bij elkaar geroepen,
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nadat Rome een Keizerrijk was geworden, maar deze instelling
verdween spoedig weer, zonder dat zij gemist werd.
Het streven van Augustus was er in het bijzonder op gericht om
Rome vrede naar buiten en naar binnen te verzekeren. Het rijk
was nu zoo groot, als het maar zijn kon. Nu was het zaak
de grenzen af te ronden. Bovendien moesten alle krachten worden
ingespannen om de inwendige verhoudingen, die door partijtwisten
heelemaal in de war waren geraakt, in
orde te brengen. En hij slaagde.
Hij trail slechts dan als veroveraar op,
als het noodig was om het rijk betere
grenzen te geven en daardoor de verdediging gemakkelijker te maken. Om
deze reden moest hij in Spanje tegen
de oproerige Cantabriers en Asturiers
optreden, en zond hij zijn stiefzonen
Tiberius en Drusus tegen de Germanen.
De Romeinsche legioenen trokken tot
aan de Elbe voort, maar een zoo uitgebreide grens was niet te verdedigen.
Toen de stadhouder Varus Romeinsche
rechtspleging en adminstratie in deze
nieuwe landen begon in te voeren, ontwaakte de toorn van de Germanen en
onder den dapperen Arminius versloegen zij Varus en zijn leger in het jaar
9 na Christus in het Teutoburgerwoud.
Fig. 65. Livia, gemalin van Hierdoor kwam aan de heerschappij der
keizer Augustus, geb. 58 v.
Chr. Augustus raadpleegde Romeinen tusschen Rijn en Elbe een
dikwijls
zijn
verstandige eind. Ofschoon het later den Romeinen
echtgenoote. Zij stierf in gelukte andere Germaansche aanvallen
29 n. Chr.
af te weren, moesten zij zich er toe
beperken, de inwendige partijtwisten
tusschen de stammen voor hun doeleinden te gebruiken. De vreedzame en vaste houding, die Augustus
in de buitenlandsche politiek innam, werd gedurende anderhalve
eeuw de grondslag voor zijn opvolgers. Dit duurde tot het
jaar 166 na Christus toen Marcus Aurelius tegen de Markomannen
streed. Rome stelde zich er mee tevreden om Rijn en Donau als
noordelijke grenzen van het rijk te beschouwen, en de tocht van
Traj anus tegen de Daciers ten noorden van den beneden-Donau
werd alleen ondernomen, om deze grens af te ronden. Daaren-
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tegen moesten er aan de Aziatische oostelijke grens zware oorlogen worden gevoerd, waar de Parthen, opvolgers der oude Perzen,
nog altijd gevaarlijke vijanden waren. In Afrika werd er eveneens strijd tegen de stammen uit de woestijn gevoerd.
Maar zelfs daar, waar de militaire ondernemingen mislukten,
konden deze mislukkingen niet storend werken op de inwendige
ontwikkeling van het rijk, die althans in den beginne gelijkmatig
voortschreed. Men moest ook het rijk politiek, sociaal, economisch
en geestelijk tot een eenheid maken, en
alle krachten vereenigden zich hiervoor. Daarvan getuigen in de eerste
plaats de rij van vestingen, die aan de
noordgrens van Brittannie tegen de wilde Schotsche stammen werden aangelegd. Wij zien die vestingen eveneens
tusschen Rijn en Donau. Dan waren
er nog wegen, die door het heele rijk
liepen, en die nog heden in Engeland
en op andere plaatsen worden gebruikt.
Voorts nog de bruggen, de waterleidingen, de werken om den stroom van de
rivieren te leiden, alles ingenieurswerk,
dat men heden ten dage niet beter kan
verrichten, en waarvan zoowel de handel, de administratie als de militaire
ondernemingen voordeel trokken. Ook
de post was zeer ontwikkeld; deze is
Fig. 66. Gemanicus.
eerst in de moderne tij den overtroffen.
Het heele rijk werd opgemeten en er
werd een statistiek van het aantal inwoners gemaakt; dit speciaal
voor belastingdoeleinden.
Een dergelijke administratie is alleen in een vast staatsverband
mogelijk, en het was het doer van alle keizers om dit tot stand
te brengen. Augustus, die een zeer voorzichtig staatsman was,
heeft de volledige eenheid nooit bereikt; hij heerschte in werkelijkheid uit twee machtscentra; het eene was de senaat, het
andere zijn eigen persoon. Maar ander zijn opvolgers werd dit
steeds beter georganiseerd, en het staatswezen ontwikkelde zich
tot iets, wat men een constitutioneele monarchie kan noemen.
Zij werd nooit, zooals wij vroeger reeds hebben medegedeeld, een
despotie in oosterschen zin. De senaat hield steeds een bepaalde
bevoegdheid, zelfs dan, wanneer de keizers of en toe het recht
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namen, om senatoren te benoemen. In den tijd van Tiberius oefende de senaat zoowel het recht van wetgeving als dat van rechter
uit, hij had eveneens de hoogste macht in het rijk; hij kon in theorie den keizer ter verantwoording voor zijn daden roepen; in ieder
geval kon hij na zijn flood vaststellen, of hij als een god zou worden vereerd of niet. Maar de vragen, die voor den geheelen staat
beslissend waren, lagen in de hand van den keizer. De macht, die
de keizer nu uitoefende, was vroeger bij de volksvergadering en
bij de leidende aristocraten geweest, en de keizerlijke macht stond
nu tegenover twee vij anden. Dit is een der redenen van de

' Fig. 67. Het Forum Augusti, waarvan de muren nog te zien zijn.
(Reconstructie).

wreedheid, waarmede sommige keizers persoonlijke en politieke
vijanden vervolgden. Zelfs de zachte Augustus heeft in zijn
triumviraatstijd hen niet verschoond, die .deze macht met hem
wilden deelen, en hij heeft zijn troon door talrijke verbanningen
beveiligd. In tegenstelling met de aristocratie, die na de mislukte
poging om de macht weer terug te krijgen, ontaardde en zich
smadelijk aan de nieuwe heerschers onderwierp, nam nu de rijke
burgerij de zgn. ridders, de leidende plaats in, en de keizer zorgde
er in den regel voor om hun macht te verksterken, om zichzelf een
steunpunt te verzekeren. Maar in den loop des tijds bleek, dat de
regeering de rijken in te sterke mate bevoordeeld had, en dat zij
er niet voldoende voor had gezorgd, om een vrijen middenstand
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van kleine burgers en boeren in het leven te roepen. De kleine boeren, die vroeger eigen land hadden bezeten, raakten nu in afhankelijkheid van de grootgrondbezitters. De handel en het handwerk
gingen meer en meer over in de handen van vrijgelaten slaven
of van andere personen, die met geringe middelen begonnen, en
die zelfs, wanneer zij rijk waren geworden toch geen eigenlijke
dragers van een cultuur waren.
De bevolking werd langzamerhand tot een politieke eenheid
gesmeed die door de uitbreiding van de republiek een belangrijke
kwestie was geworden, maar het belang van de keizers hevorderde deze ontwikkeling in het heele rijk, en de keizers kon-

Fig. 68. Romeinsche sarcophaag uit den keizerstijd. De kop van den middelsten ruiter is waarschijnlijk als portret bedoeld. Naast hem een godin,
die hem een nieuwe speer reikt, nadat hij met de oude een leeuw heeft doorboord. Let op de verschillende soorten wild, gevallen of op de vlucht.

den dit ook rustig doen, omdat het stemrecht, dat met het burgerrecht verbonden was, van geen belang meer was. De Romeinsche burgers waren over alle provincies verdeeld, en overal
werden vertrouwde menschen en voorname geslachten in deze
groote wereldbroederschap opgenomen. Wij weten toch, dat de
apostel Paulus van Tarsus Romeinsch burger was. Voor de bewoners uit de provincie was het keizerrijk een ware zegen. Zij
werden nu geheel van de uitzuigingen bevrijd, die tij dens de
republiek systematisch in den vorm van willekeurige belastingen
bestaan hadden. De consuls en de andere hooge ambtenaren
werden toch vroeger na hun ambtsjaren met het bestuur van provincies beloond, wat hun de gelegenheid gaf om op verschillende
manier rijk te worden. "Het schaap met moet geschoren, maar niet
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gedood worden", moet Tiberius over het bestuur der provincies
gezegd hebben. Er werd een rationeel belastingstelsel ingevoerd,
dat met een volkstelling gepaard ging. In het nieuwe testament
(Lucas 2, 1) wordt een zoodanige telling onder keizer Augustus
beschreven. De belastingen waren in den .beginne nog zeer hoog.
Onder dergelijke goed geordende verhoudingen kon ook het
economische leven tot hoogen bloei komen. En ook de handel
werd onder de heerschappij van den eersten keizer met succes
gevoerd. Deze handel genoot van de maatregelen tegen de
rooverijen genomen. Ook
was het van het grootste
belang, dat de tollen niet
al te hoog waren. Zoo
kwam het, dat de producten van oost en west,
van noord en zuid, niet
enkel naar de hoof dstad kwamen maar ook
op alle markten werden
geruild. Het Romeinsche rijk was een economische eenheid, die
Fig. 69. Marmeren sarcophaag van Laodicea.
(Glyptotheek, Kopenhagen).

zich zelf bedruipen kon.
Ook in geestelijk op-

zicht streefde men naar
eenheid. De wijsbegeerte der Stoicijnen, die in den lateren tijd
van de republiek in de Romeinsche wereld had geheerscht, leerde
(evenals het Christendom), dat de menschen een broederschap
vormden. Dit vond ook zijn uitdrukking in het Romeinsche rechtswezen, in de wetgeving, en in de rechtswetenschap. Zij verwijderde zich steeds meer en meer van het lokale en van het
traditioneele, en maakte het algemeen menschelijke tot de
hoofdzaak. Daardoor kreeg de Romeinsche rechtswetenschap beteekenis voor alle landen en tij den en is zij ook nog in den tegenwoordigen tijd de grondslag voor het rechtswezen in de Europeesche wereld. Het Stoicisme bracht ook een grootere humaniteit in de rechtspleging.
Zoo komt men er toe, om het keizerrijk met andere oogen aan
te zien, als men het ten minste van het standpunt van het Romeinsche Rijk beschouwt. Vroeger daarentegen nam men altijd
het particuliere leven van de keizers als uitgangspunt. Eenige
van deze keizers, zooals Nero, waren tegen het eind van hun leven
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onmenschelijk wreed tegen hun omgeving; Caligula is beslist
krankzinnig geweest. De vrouwen en dochters der keizers . gayen zich soms aan uitspattingen over. Zelfs Domitianus -was
als particulier een schandvlek voor zijn troon, om niet van de
figuren uit den vervaltij d,
zooals Heliogabalus e. a. te
spreken. Maar met betrekking tot deze verhoudingen

Fig. 70. Agrippina, de jongere
dochter van Germanicus en Agrippina de oudere geb. 15 n. Chr.,
huwde met keizer Claudius 50 n.
Chr. Door lage intrigues gelukte
het haar, Nero, haar zoon uit een
vroeger huwelijk, tot troonopvolger te doen aanwijzen, waarop zij
haar man met champignons vergiftigde. Vijf jaar later werd zij zelf
vermoord op bevel van haar zoon.

Fig. 7 1 . Tiberius.

mag men nooit vergeten, dat de ondeugden van particulieren
slechts in zooverre op de aangelegenheden van het rijk invloed uitoefenden, dat wreedheid en ijverzucht menschen doodden, die als
legeraanvoerders en staatslieden nuttig hadden kunnen zijn.
En ook moet men er aan denken, dat onze kennis van het hofleven afkomstig is van leden der partij, van den adel,
die den keizers vijandig gezind waren, en die geen gelegenheid
lieten voorbijgaan, om deze gehate meesters te belasteren. Dit was
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het geval bij Suetonius, die in de misdaden van het keizerlijk
huis zwolg en, zelfs de groote Tacitus versmaadde het niet
zijn aristocratische pen in den dienst van een dergelijke polemiek
te gebruiken. Hij heeft een heele rij schitterende, maar niet altijd
geloofwaardige portretten van tyrannen geteekend. Wij kunnen
dezen tijd dan ook niet schilderen, zonder de schaduwzijden van
de keizergeschiedenis merle te deelen,
die een symbool van de inwendige
zwakte in de sterke leven van het Romeinsche rijk is geworden.
Op het leven van Augustus zelf vallen
dergelijke schaduwen niet, maar in zijn
familieleven was hij niet gelukkig.
Om politieke redenen scheidde hij van
zijn eerste vrouw; zijn tweede vrouw
schonk hem een dochter, die om haar
onzedelijk leven verbahnen werd. Zijn
zusters zoon Marcellus, die tot zijn opvolger was aangewezen, stierf vroeg, en
de zonen zijner dochter eveneens. Door
een derde huwelijk kreeg hij twee bekwame stiefzonen: Tiberius en Drusus.
De laatste stierf, de eerste volgde hen
op.
Fig. 72. Kinderbuste uit den
Augustus gold als de gelukkige heerkeizertijd.
seller en zijn tijd wordt het gouden
tijdvak genoemd. "Wordt gelukkiger dan Augustus" waren de
woorden, waarmee men later den nieuwen keizer begroette, en de
literatuur uit den tijd van Augustus wordt steeds de gouden genoemd. Het geestelijk leven bloeide, door den vrede en door den
heerscher beschermd. Rijke menschen, zooals b. v. Maecenas, beschermden de geestelijke cultuur eveneens. Onder deze bescherming bloeiden dichters als: Vergilius, Horatius, Ovidius, Tibullus,
Vergilius schonk den Romeinen, waar zij behoefte aan hadden,
en wat zij verdienden t. w. een nationaal epos, het heldendicht
"de Aeneas", die den mythischen voortij d van Rome schildert. Het
begint met den val van Troje, waarna de held Aeneas, volgens de
sage naar de schoone koningin Dido van Carthago, en daarop
naar Italie vluchtte, waar hij den stamvader van het geslacht der
Julii werd. Dit alles werd geschreven ter eere van den laatsten
en grootsten zoon van dit geslacht t. w. voor Augustus.

Publius Vergilius Maro, met Melpomene en Clio,.
Romeinsch mozalek uit Hadrumetum in Noord-Afrika.
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Zooals Vergilius epicus is, zoo is Horatius lyricus. Hij bezingt in zijn oden nu eens de liefde, dan weer de vriendschap,
dan weer de daden van
groote krijgers, maar het liefste vertoeft hij in de schaduw
van de myrthenboomen, of

Fig. 73. Claudius.

Fig. 74. Romeinsch standaarddrager uit den keizertijd. (Kopenhagen).

schildert hij in een rustige satyre de menschen van zijn tijd. Ook
Tibullus en Ovidius waren dichters der liefde. De laatste ondersteunde het streven om de herinnering aan oude tij den door
de schildering van oud-Romeinsche feesten to bewaren: hij beschreef de oude religieuze feesten der stad. Deze dichters kozen
21

322

DE ROMEINEN

gaarne hun stof uit Grieksche mythologie, zoodat zij meestal naar
Grieksche voorbeelden werkten, niet in het minst Vergilius, die bewust Homerus navolgt. Ook de historici stonden nu voor de groote
taak de daden van het Romeinsche rijk tot aan zijn hoogtepunt
onder Augustus te schilderen. Dat ondernam Titus Livius. Met
behulp van oude kronieken
en allerlei andere notities
gelukte het hem zijn reusachtig werk te schrijven,
waarvan echter maar een
deel bewaard is. Livius was
geen critisch geschiedschrijver; hij voelde zich meer
kunstenaar dan man der
wetenschap en zijn werk
heeft hij dan ook als een
epos in prozavorm willen
zien. Hij moet dus met
voorzichtigheid gelezen worden. Niettemin danken
wij een groot deel van onze
kennis van Rome aan Livius,
Fig. 75. Plan van de thermen van Agrippa en hoe dichter hij nadert tot
te Rome. Dit badhuis werd geopend in 19 den tijd, waarin hij zelf leefv. Chr. Het ronde gebouw op den voorgrond, het Pantheon, werd verbouwd onder de, des te belangrijker workeizer Hadrianus, en is tot heden blijven be- den zijn mededeelingen. Anstaan. A = ingang; 13= zuilengang voor
wandelingen; C = koudwater- en zwembad; dere Latijnsche historici zijn
D = dampbad met bassin; ME = warmbad Sallustius, die onder andemet bassin; MF = gangen; H = gymnastiek- ren den oorlog met Jugurtha
zaal; K = conversatie- en muzieksalons;
L = bibliotheek en gezelschapsvertrekken. heeft behandeld, en de uitmuntende verteller Tacitus,
die evenwel pas tegen het
eind van de eerste eeuw optreedt. Behalve twee werken over de
geschiedenis der eerste keizers en van de burgeroorlogen na
Nero's flood leverde hij in zijn "Germania" een aantrekkelijk
tafereel van het leven onzer voorouders. Hoe meer hij walgde
van het verdorven Rome, in des te fraaier kleuren schilderde
hij het jonge dappere y olk met zijn gezond leven en reine zeden,
het yolk, waarvan de Romeinsche legioenen de kracht hadden
leeren kennen.
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DE GERMANEN.
Terwiji het grootste gedeelte der volken, die binnen den gezichtskring van de Middellandsche zee woonden, overwegend
donkere typen waren, was het noorden van ons werelddeel reeds
in de oudheid bewoond door een blond en blauwoogig ras. Daartoe behooren behalve de Finnen en, wellicht eenige andere stammen, de Germanen. Zij woonden oorspronkelijk aan de oevers
der Oostzee en hebben de Kelten niet zeer lang voor het begin

Fig. 76. Jonge Germaan.
(Britsch Museum).

Fig. 77. Jonge Germaansche vrouw.
(Britsch Museum).

onzer tijdrekening over den Rijn gej aagd. In de laatste eeuw v.
Chr. drongen zij ook over de Main en de Middelgebergten naar
den Boven-Donau, en vandaar Gallie binnen, waar zij echter door
Caesar werden gestuit. Men beschrijft ons deze Germanen als
een primitief yolk, zooals er zoovelen waren en zijn. De groote
maatschappelijke band onder hen was de families niet het huisgezin, maar het geslacht. Hun dorpsgemeenschappen werden met
onderling overleg door de vrije deelgenooten bestuurd en slechts
voor enkele, gewoonlijk militaire doeleinden, vereenigden de
gouwen zich onder een opperhoofd. Hun kleeding bestond uit een
wollen hemd met een of meer mantels. Uitdrukkelijk vermelden
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wij, dat de bovenkleeren in het algemeen den lichaamsvorm volgden en niet om het lijf gedrapeerd waren. Dat maakt het waarschijnlijk dat zij niet zeer eng samenhangen met de Skythische
volken die Zuid-Rusland en Centraal-Azie bewoonden. In dezelfde richting wijst het felt, dat zij oorspronkelijk geen broek
droegen, en dus geen ruitervolk waren, zooals de Skythen. Hun
woningen waren ronde hutten; nog zag men bij hen niet de pittoreske schoonheid der latere Germaansche hoeve.
Klaarblijkelijk stond de landbouw bij hen niet hoop. Aan de

Fig. 78 a. Romeinsche en Fig. 78 b. Germaan. (Capitol. mus. Rome).
Germaansche wapenrustingen.

Fig. 78 c. Gevangen
Germaan. (Van een
triomfboog; Vatikaansch mus.).

vrouwen en de hoorigen, vernemen wij, was die overgelaten. De
taak der vrouw nu bij den landbouw is afkomstig uit den tijd, dat
de grond niet zwaar bewerkt werd. Bij de Germanen werd het
overige door hoorigen gedaan en daar wij tegelijk hooren, dat er
een adel bij hen bestond, krijgen wij den indruk, dat de aristocratisch-feodale geestesverhouding der latere middeleeuwen reeds
in beginsel bij hen aanwezig was. Met het overwicht van de veeteelt hing het ontbreken van een regelmatig koningschap samen.
De tijdelijke aanvoerders dankten hun positie aan hun geluk en
ten deele aan den toeloop van vrijwilligers, die een gevolg vormden, dat reeds sterk aan de middeleeuwsche vasaliteit denken.
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Men vergete echter niet, dat de economische verhoudingen van
het latere keizerrijk zelf reeds de feodaliteit hebben voorbereid.
De veroverde Germanen werden dus opgenomen in een maatschappelijk systeem, waar hun geestesaard bij paste.
De regeling der Germaansche zaken is een der eerste Bingen
geweest waar Augustus zich om bekommerde. Sinds de nederlaag

Fig. 79. Wachttoren aan den Limes. (Versterkte Rijngrens) . Teekening van
P. Woltze in "Die Saalburg" van L. Jacoby 1904.

van den legaat Lollius in 12 v. Chr., begreep de Romeinsche regeering den ernst der kwestie. De Rijnarmee, ongewoon sterk, ondernam den aanval op de rechtsch-Rijnsche Germanen en onderwierp het land tot aan de Elbe, maar onophoudelijke moeilijkheden, en de nederlaag van Varus in het Teutoburgerwoud (9 n.
Chr.) deden de regeering besluiten het weinig opbrengende land
niet langer ten koste van geweldige offers vast to houden. Een
grensverdediging van wal en gracht met talrijke blokhuizen be-
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schermde voortaan den beneden-Rijn en de Main tegen Germaansche avonturiers, terwijl in de groote standkwartieren van
Mainz en Xanten de legioenen gereed lagen om groote invallen
te keeren.
HET KEIZERHOF.
Tiberius (14-37), de opvolger van Augustus, was een zeer
krachtige persoonlijkheid, waarvan hij reeds de bewijzen had geleverd tijdens de veldtocht in de Donaulanden en Germanic. Daar
had hij, na zijn broeder Drusus, het opperbevel gekregen en belangrijke resultaten bereikt. Hij was een sombere natuur, verbitterd door harde ervaringen in zijn jeugd. Hij was genoodzaakt
geweest zijn eerste vrouw, die hij liefhad, te verlaten om in het
huwelijk te treden met zijn stiefzuster, de schaamtelooze Julia, door
Augustus tenslate verbannen. Tiberius trok zich daarop terug
in bittere eenzaamheid op het eiland Rhodos. In 4 n. Chr. werd
hij teruggeroepen naar Rome, waar hij al spoedig de aangewezen
troonopvolger werd. Opnieuw kreeg hij het opperbevel in Ger,
manic, tot hij na Augustus' dood, zelf reeds 56 j aar oud, den troon
besteeg. Verstandig als hij was, hield hij zich aanvankelijk op
den achtergrond, misnoegd over de onduidelijke machtsverdeeling die Augustus had ingevoerd; doch de hoop der legioenen op
een militair regiment en betere voorwaarden onder den beminden veldheer werd verijdeld, en er ontstonden muiterijen. Eerst
toen Tiberius vasten grond onder de voeten voelde, greep hij
krachtig in en, wilskrachtig en plichtsgetrouw man als hij
was, vervulde hij de taak, die hij zich gesteld had. Dit was in de
eerste plaats de centralisatie van de regeering, die hij een vasteren
vorm wilde geven, wat hem gelukte door de bevoegdheid van den
senaat uit te breiden, zijn aanzien te vergrooten, doch hem tevens
afhankelijk te maken van den keizer. Tegelijk zorgde hij als
kenner der toestanden in de provincies, dat deze met het rijk een
werden.
Voortdurend kwam de keizer in botsing met de aristocratie, die
hem bestreed door openlijke samenzweringen en heimelijken
tegenstand. Hij kreeg een afkeer van Rome en trok zich in 26
terug op het eiland Capri, waar nog ruines van zijn prachtige villa
zijn overgebleven. Ook in zijn naaste omgeving beleefde hij
zorgen en teleurstellingen, die hem nog zwartgalliger en wantrouwender maakten. Germanicus, zijn tot opvolger uitverkoren
neef, die belangrijke overwinningen op de Germanen had behaald
en voor wien Tiberius een schitterenden triomftocht had voorbe-
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reid, stierf in 19, wellicht vergiftigd op aanstichting van een machtige familie, waarmee hij een veete had, en nu beschuldigde men
bovendien den keizer, dat hij Germanicus uit jaloezie uit den weg
geruimd zou hebben. Een nog harder slag voor Tiberius was de
trouweloosheid van zijn besten vriend en krachtigsten steun van
zijn eerste regeeringsjaar: Sej anus, bevelhebber der praetorianen,
die den zoon van zijn gebieder, Drusus, uit den weg liet ruimen
om diens vrouw voor zich te winnen. Het werd steeds duidelijker,
dat de machtige Sej anus, die in's keizers naam -het be wind voerde,
trachtte hem ten val te brengen en zichzelf alle macht toe te eige,

Ir N....
a,
ra*
• . 0.. 4 4..

_Aso,
,A,A0,4 * wax, pkik.vkire f

a* wor

=,

4rAi
,attiL4,,,tt_.4.

f',711,12.frrnWillilalli.,..07

Fig. 80. Relief van een tijdgenoot, voorstellende keizer Claudius
in de haven van Ostia. Gevonden te Ostia, thans in het
museum Torlonia te Rome.

nen. Tiberius ontdekte het plan en het gelukte hem Sej anus te
overrompelen, waarop hij hem liet terechtstellen en zijn geheele familie uitroeide. Geen wonder, dat de oude trotsche
heerscher, door argwaan gegrepen, zelf wreed werd; overal zag
hij vijanden, die hij bloedig vervolgde. Door deze laatste korte
en smartelijke periode van zijn leven heeft de chronique scandaleuse getracht zijn karakter te belichten, en zich ook gehaast
den nadruk te leggen op het losbandige leven, dat hij op Capri
leidde. De historische wetenschap echter heeft zijn nagedachtenis van blaam gezuiverd en beschouwt Tiberius als een hooghartige, eigenaardige natuur, die hoog boven zijn tijd verheven was,
een regent, die meewerkte tot het grondvesten van het Romeinsche
keizerschap.
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Na Tiberius werd den troon bestegen door een der zonen van
Germanicus. Hij heette Gaj us Caligula, een man, die zoo overtuigd was van de heerlijkheid van de keizerlijke macht en van de
heiligheid van zijn eigen persoon, dat zijn tijdgenooten hem belachelijk vonden en hij ook ons in een merkwaardig licht verschijnt. "Zooals de herder van een
andere, hoogere natuur is dan de
kudde, zoo ben ik van hooger natuur dan het yolk", moet hij hebben gezegd. De voorstelling van de
keizerlijke goddelijkheid was voorbereid onder Augustus en Tiberius
en nam om zoo te zeggen bij elke
troonbestij ging toe, gedeeltelijk
onder invloed van het oosten, waar
deze idee van oudsher wortelde.
Bij Caligula bereikte ze haar merkwaardigste excessen. Hij, die aanvankelijk naar de gunst van senaat
en yolk had gedongen, sloeg geheel
om na een ziekte, die zijn verstand
moet hebben aangetast, en gaf zich
over aan een grenzelooze zelfaanbidding. Hij vertoonde zich aan
Fig. 81. Keizer Claudius, regeerhet yolk, nu eens als Jupiter, dan
de 41-51 n. Chr. Na den moord
op Caligula werd hij door de weer als Hercules en verlangde onpraetorianen tot keizer uitgeroepen. ' middellijke verafgoding. Zelfs gaf
Voor dien tijd was hij afkeerig
geweest van staatsplichten en werd hij bevel tot oprichting van een kodoor de heele keizerlijke familie lossaal beeld van hemzelf in den
beschouwd alseen zonderling, een tempel van Jerusalem en wilde tenboekenwurm en een belacheliijk
slotte het Capitool, Rome's oudste
menscli.
en grootste heiligdom, tot tempel
voor hem inrichten. Daar Caligula
tevens uitermate prachtlievend en verkwistend was — hij zag
kans in de vier jaren van zijn regeering ongeveer 210 millioener
gulden te verspillen — en buitendien wellustig en wreed begrijpt
men, dat de verontwaardiging jegens den tyran, die eens de lieveling van het yolk was geweest, zich uitte in de ongerijmdste
praatjes over zijn uitspattingen en dwaasheden. Een voorbeeld
daarvan is het verhaal, hoe hij een ongehoord weelderige stal
bouwde voor zijn lievelingspaard en daar de senatoren uitnoodigde den maaltijd te gebruiken in gezelschap van het paard. Nadat
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het feest een poosje had geduurd, riep hij het paard tot consul uit
en nam het op in het keizerlijke priesterschap. Ook overigens
behandelde hij de senatoren met diepe verachting: zij moesten
loopen naast zijn wagen of, gewikkeld in lakens, aan zijn voeten
liggen, wanneer hij, naar Romeinsch gebruik in liggende houding,
den maaltijd gebruikte. De door den spaarzamen Tiberius nagelaten schatten wierp hij met handenvol weg door het bouwen van
kostbare paleizen aan de zee, en het geven van feesten, die millioenen kostten.
Rome werd van dezen keizer bevrij d
door een samenzwering. Het was
Chaerea, een officier der praetorianen, die den ellendeling in een ondergrondschen gang doodstak (41).
Na hem werd Claudius, broeder van
Germanicus, door de praetorianen tot
keizer uitgeroepen. Hij was een geleerd man, die een teruggetrokken leven leidde en van wien, naar men
meende, niets te vreezen viel. Doch in
zijn particulier leven bleek hij uitermate zwak te zijn; hij liet zich leiden
door zijn omgeving, vooral door zijn
echtgenooten, onder wie Messalina,
een der beruchtste vrouwen van Rome. Zij had verscheidene minnaars
en sloot met haar favoriet een wettig
huwelijk, doch toen vond de keizer
Fig. 82. Claudius.
dat het te ver ging, en zij werd
gedood. De senaat gaf hem daarna
toestemming om in het huwelijk te treden met zijn nicht, hetgeen
in strijd was met de wet. Zij was een zuster van Caligula, een
wreede, gewetenlooze vrouw.
De levenswijze van Messalina is beschreven in een satyre van
den dichter Juvenalis. Het is een felle schildering van de zeden
in deze ergste periode van den keizertijd, en werpt een schel licht
op de genotzieke Romeinsche groote wereld. Messalina's uitspattingen kunnen hier slechts aangeduid worden. Er wordt verteld, dat zij, nadat haar gemaal was ingeslapen en alles stiff was in
het paleis, zich verkleedde, een blonde pruik over haar zwarte
haren trok en zich, gevolgd door een ingewijde dienares, naar een
bordeel begaf, waar zij zich op de wijze der hetairen in een eel
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installeerde. Hier ontving de keizerin voor een geringe som ieder,
die haar gunsten wilde koopen; zelf bleef zij onherkend. Na den
geheelen nacht in het ruwste gezelschap te hebben doorgebracht,
keerde zij terug naar haar vertrekken in het paleis.
Hoewel Claudius in het particuliere leven zeer zwak was, betoonde hij zich toch een flink en verstandig regent. Hem komt de
eer toe voor de verovering van Brittannie. Ook dit was slechts een
defensieve maatregel, om Gallie te beschermen tegen de Kelten,
aan de overzij de van het
Kanaal, waarmede sinds lang
een levendig verkeer bestond.
Claudius besloot het eiland
tot provincie te maken.
De volgende keizers voerden dit plan door, totdat geheel Brittannie tot de grens
van Schotland veroverd was.
Fig. 83. Links Romeinsch zegel uit Nero's Dit bereikte Agricola, onder
tijd, met afbeelding van de haven van Clau- de regeering van Domitianus,
dius te Ostia. Boven: de ingang van de
haven, het eiland met torens, een stand- in het jaar 85. Ook de finanbeeld van Neptunus en dammen met over- cieele administratie was in
dekte magazijnen. In de haven zijn schegoede handen onder Claudipen aangeduid met zeilen en booten. Beneden: de zeegod Neptunus met een dolfijn,
waaronder de woorden: Port, Ost. (Ostia
Haven). Rechts : Romeinsche zegel uit den
tijd van Trajanus, voorstellende de havenwerken van Trajanus te Ostia. Men ziet
het zeskantige havenbassin met verschillende gebouwen op de dammen.

us; handel en verkeer ont-

wikkelden zich. Er werd een
groote waterleiding naar Rome gebouwd, waarvan de
bogen nog in de Campagna te
zien zijn; de haven te Ostia
en de vuurtoren werden gerestaureerd en de ontwikkeling van het rijk kon rustig voortgaan
onder het bestuur van dezen vredelievenden keizer.
Claudius' tweede echtgenoote, Agrippina de jongere, was zeer
heerschzuchtig en wist den keizer over te halen, haar zoon uit
haar eerste huwelijk tot troonopvolger te benoemen, met voorbijgaan van zijn eigen zoon. Toen de tegenpartij trachtte deze
adoptie te verhinderen liet Agrippina haar echtgenoot vergiftigen (54 n. Chr.).
Zoo besteeg Nero, door de lijfwacht tot keizer uitgeroepen, den
troon. Hij was opgegroeid in de periode van, Messalina en Agrippina; men kan zich dus voorstellen, wat er van hem te verwachten viel.
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Aanvankelijk heerschte de zeventienjarige keizer tot aller tevredenheid; hij was mild en liet geschenken uitdeelen onder het
yolk. Ongetwijfeld wisten zijn leermeester Seneca en de uitmuntende prefect
Burrus zijn wreede natuur in bedwang
te houden. Toen zijn moeder, Agrippina, meer en meer haar invloed op
hem begon te verliezen, dreigde zij hem,
dat zijn halfbroeder Brittanicus wel
eens als mededinger naar de keizerlijke
waardigheid kon optreden. Nero gaf
een feestmaal, waarbij een drank, bereid van vergiftige kruiden, die men
eerst op dicren geprobeerd had, werd
toegereikt aan Brittanicus, die tij dens
den maaltijd neerzonk. Nero verklaarde dit als een aanval van epilepsie en
liet het stoffelijk overschot van zijn
Fig. 84. Keizer Nero.
halfbroeder met den grootsten spoed
begraven. Na verschillende pogingen
slaagde hij er in ook zijn moeder te vermoorden, daar hij zich
niet veilig voelde voor haar kuiperijen.
Over het algemeen was Nero's hof een
wereld van vrouwenintrigues, vooral toen
zijn minnares Poppaea Sabina hem in
haar macht kreeg. Hij liet zich scheiden
van zijn gemalin Octavia, die hij later
liet terechtstellen. Nu kreeg Poppaea de
voile macht in handen, en tegelijk een
nieuwe garde-prefect, die even wreed was
als Burrus weldenkend. Zelfs de edele
Seneca viel als slachtoffer van beider intrigues; hij werd gedwongen zelf een
einde aan zijn leven te maken.
Behalve wreed en wellustig, was Nero
grenzeloos ijdel en prachtlievend. Hij
verkwistte millioenen voor gebouwen en
Fig. 85. Keizer Nero.
liet een geheele stadswijk afbreken om
"het gouden huis" te bouwen, waarin hij
wilde wonen. Een hevige brand te Rome kwam zijn plannen ten
goede en deed nieuwe ruimte voor zijn bouwwerken ontstaan. Het
yolk beschouwde Nero als den brandstichter; hijzelf betichtte,
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naar beweerd wordt, de Christenen er van. Zij werden met gruwelijke wreedheid vervolgd; de berichten luiden, dat Nero hun
lichamen in zakken liet naaien en dan als fakkels bij zijn nachtelijke feesten gebruikte. In elk geval zijn aan Nero's naam de
eerste ernstige Christenvervolgingen verbonden. De vereering van
den keizer, die thans in een systeem was vastgelegd, hracht de
Christenen, welke natuurlijk geen offers aan zijn beelden wilden
brengen, in ernstige conflicten met den staat. In Rome moesten
zij zoo verborgen mogelijk leven, de godsdienst werd uitgeoefend
in ondergrondsche gewelven, de Catacomben, waar nog menige
herinnering aan dezen martelaarstijd te vinden is.

Fig. 86. Een der fraaiste en best bewaarde sarcophagen der oudheid.
De twee hoofdfiguren in het midden, aan weerszijden van den panter zijn
de god Dionysos (Bacchus) en zijn gemalin Ariadne. Links Hermes (Mercurius) met de herautenstaf ; beneden een strijd tusschen Eros
(Amor) en Pan.

Nero beschouwde zichzelf als een groot kunstenaar. Vooral
bij een bezoek aan Griekenland trad hij op als dichter en tooneelspeler, j a, zelfs als overwinnaar bij de Olympische Spelen. Als
middelpunt van de gedwongen toejuichingen zijner vleiers, liet hij
alle waardigheid varen. Tenslotte kreeg men toch genoeg van
dezen comediant op den keizerstroon en besloot men zich van
hem te bevrij den. Het complot werd echter ontdekt en de medeplichtigen terechtgesteld, althans voor zoover zij zichzelf niet van
het leven hadden beroofd.
Nero wilde overtreffen en wedijverde met de eerste zangers,
terwijl tegelijkertijd Griekenland werd uitgeplunderd. Hij daagde de publieke opinie uit door een man te huwen, en nadat hij dit
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tweemaal herhaald had, steeg de openbare verontwaardiging dermate, dat de legioenen hem afzetten. Met behulp van een vrijgelaten slaaf benam hij zich in het jaar 68 het leven.

DE FLAVISCHE DYNASTIE.
Met Nero was het oude keizerhuis, het Julisch-Claudische geslacht, uitgestorven en de troon stond leeg voor dengene, die hem
kon veroveren of voor den man, dien de gestorven keizer tot op-

Fig. 87. Straattafereel te Pompei.

volger had aangewezen. Aanvankelijk waren het de legioenen, die
in de verkiezing des keizers beslisten. Galba, een bevelhebber in
Spanje, een van degenen, die Nero had verdreven, besteeg den
troon, doch werd kort daarop gedood door de praetorianen, die
Otho tot keizer uitriepen (69). Otho werd echter terstond
overwonnen door de noordelijke legioenen, die de keizerlijke
waardigheid aan Vitellius gaven. Ook hij regeerde slechts enkele
maanden, waarin hij evenwel kans zag, millioenen aan eten en
drinken te verspillen. Doch dit was dan ook tevens het einde van
het zedelooze leven aan het keizerhof. Er kwamen thans keizers
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aan het bewind, die, behoudens enkele uitzonderingen, naar
strenge beginselen leefden, spaarzaam en vlijtig waren, krachtig
en humaan regeerden en door strenge maatregelen de moraal
van het land verhoogden.
Deze reeks van keizers begon met de Flavische dynastie, gegrondvest door Titus Flavius Vespasianus (69-79). Hoewel
er niet veel geld in de staatskas was, toen Vespasianus aan
het bewind kwam, liet hij Rome op royale wijze verfraaien. Het
geld daartoe verschafte hij zich door veroveringgen en door belastingen. Hij voerde zeer succesvolle oorlogen. Het leger werd in
strenge discipline gehouden en slaagde erin de dreigende opstanden in Gallie en Germanie to onderdrukken. 's Keizers zoon Titus
leidde een veldtocht tegen de fanatieke oproerlingen in Judaea.
Dit leidde er toe, dat de Romeinen in 70 n. Chr. Jeruzalem innamen en verwoestten.
Vespasianus, die zich van eenvoudige afkomst had opgewerkt,
leidde een zeer sober leven en wilde ook, dat de staat spaarzaam
was. Natuurlijk wekte deze spaarzaamheid verbittering bij de
spilzieke Romeinen en menig spotschrift werd tegen hem verbreid. De Romeinen hadden moeten bedenken, dat het oogenblik
voor spaarzaamheid waarlijk wel gekomen was, daar de staatskas een tekort van 5-6 millioen aanwees. Van beschuldigingen
wegens majesteitsschennis, vroeger steeds met den dood gestraft,
nam Vespasianus geen notitie. Persoonlijk liet hij nooit iemand
dooden.
Vespasianus deed, als gezegd, veel voor de verfraaiing van
Rome en voor den wederopbouw na den grooten brand. Hij begon o. a. met het bouwen van het Collosseum, voltooid onder zijn
zoon, den bovengenoemden Titus, die in 79 n. Chr. zijn vader als
keizer opvolgde.
Titus had in zijn jeugd een teugelloos leven geleid. Hij was
eenige keeren consul geweest, had zich voor een deel aan die
plichten gewijd en gaf zich verder aan allerlei genoegens over.
Doch toen hij keizer werd, veranderde hij zijn leefwijze. Hij die
vroeger veel geld misbruikt had, schonk het na de uitbarsting
van den Vesuvius aan de noodlijdenden uit de steden Pompel
en Herculaneum. Hij had in verstandhouding gestaan tot Berenice, zuster van den Joodschen koning Agrippa. Aan deze betrekking maakte hij thans een einde. Zoolang hij consul was geweest had hij niet zelden hem onaangename of verdachte personen ter dood laten brengen, doch nadat hij tot het ambt van

TITUS

335

oppersten priester was opgeklommen, liet hij niemand meer
dooden. Hij hielp, waar hij kon een wanneer hij een dag geen gelegenheid had gevonden, barmhartigheid, te betoonen, sprak hij tot zijn
omgeving: "Mijn vrienden, deze dag
is verloren." Zijn philantropie, zijn
openhartig gedrag, nadat hij keizer
was geworden, schonken hem den
naam "Vreugde en lief de van het
menschengeslacht". Hij regeerde
slechts kort en stierf in 81 n. Chr.
Daarop besteeg zijn broeder Domitianus den troon.
Domitianus wordt door de traditie
voorgesteld als de donkere tegenstelling na de schitterende figuur van Titus. Hij was ook werkelijk een wreed
tyran, die vooral tegen het eind van
zijn regeering, toen hij zich van alle
kanten door tegenstanders en complotten omringd voelde, een schrikn
Titus
Titus,eb4
zoo nivan
bewind voerde. Intusschen kan men kFig. 88v.
Ve s pasianus,
veel in zijn optreden verklaren op Chzre, gest. Pa8r.anHuis; was de me.dezelfde wijze als bij Tiberius. Aan deregent zijns vaders sinds 70,
d
Tiberius herinnert hij dan ook in vele nadat hij de Joden haddonderworpen, onl
e
opzichten en 'Tiberius had hij zich tot
duste
reeds sinds
' e di
voorbeeld gesteld. Hij was een man, 44 het geduld der Romeinen op
proef hadden gesteld. Slechts
die de regeering krachtig ter hand de
twee jaar (79-8 1 ) behield
nam en er naar streefde deze zooveel het rijk dezen uitmuntenden
gebieder.
mogelijk in den persoon des keizers
te concentreeren. Met strenge voorschriften voor spaarzaamheid en moraal, met politieverordeningen
en harde straffen greep hij in het volksleven in. Het financieel
beheer en de aangelegenheden der provincien stelde hij zeer hoog
en in waarheid heeft Rome zelden betere regeering gekend. Dit
alles echter nam niet alleen den opzij gedrongen senaat, doch ook
de volksstemming tegen hem in. Men zag in hem den tyran en
voelde, dat zijn machtsbewustzijn met den dag toenam. Hij bedreigde levens en bezittingen der rijken, met wier eigendommen
hij de staatskas wilde spekken. De in beslag genomen vermogens
gebruikte hij om het soldij der legioenen te verhoogen en geld
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onder de proletariers te verdeelen, doch ook deze vrijgevigheid
hielp hem niet zijn positie handhaven.
Om het rijk tegen de vrije Germanen te beschermen, begon hij den
aanleg van den langen grenswal, den "limes" tusschen den BovenRijn en den Donau. Wel behaalde zijn
leger overwinningen in het noordwestelijk deel van het rijk, vooral in Brittannie, waar Agricola het geheele land
veroverde, doch in het noordoosten
leed hij verscheidene nederlagen tegen
de Daciers en Marcomannen. Er ontstond muiterij in het leger en de keizer
vreesde het aanzien, dat Agricola door
zijn overwinningen had verworven.
Het wantrouwen en de onzekerheid
verergerden de despotische neigingen
van den keizer en ten laatste voerde
hij een waar bloedbewind in, dat
slechts door zijn eigen bloed geboet
kon worden. In 96 viel Domitianus als
slachtoffer van een paleisrevolutie.
De senaat wreekte zich op den gevallen vij and door diens verordemngen
op te heffen en zijn beelden te laten
Fig. 89. Keizer Domitianus, een
vernielen.
rechtvaardig, maar wreed en
streng heerscher. Onder zijn reHet was den daarna door den segeering (81-96) werden de naat gekozen Nerva slechts anderhalf
beruchte processen betreffende
algemeen. jaar vergund de keizerlijke waardigmajesteitsschennis
heid te bekleeden. Hij schafte eenige
drukkende belastingen af, beperkte de
tooneelspelen voor het yolk en verminderde de pracht aan het
hof. Hij wenschte niet, dat de zoogenaamde majesteitsschenners
en degenen, die op Joodsche wijze leefden, (waarschijnlijk de
Christenen) vervolgd zouden worden. Een groot deel van zijn
particulier eigendom verdeelde hij en eenige stukken staatsgrond
liet hij door arme boeren bebouwen.
In 98 n. Chr. stierf Nerva in zijn 66ste levensjaar.
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Nerva werd opgevolgd door zijn aangenomen zoon, een der
voortreffelijkste regenten der geschiedenis, Traj anus (98-117),
den besten veldheer van het rijk.
Hij was een Spanjaard, de eerste Romeinsche keizer afkomstig uit een provincie. Het gebruik, dat de keizer door adoptie zijn opvolger aanwees, kwam
het rijk zeer ten goede. Zoo
ging het keizerschap tot Marcus
Aurelius van de eene uitmuntende hand over in de andere.
Zonder de discipline te schaden nam keizer Traj anus deel
aan het dagelijksch leven der
soldaten en aan hun lichaamsoefeningen, droeg de kleeding der gewone soldaten en
liep met hen te voet; hij kende
daardoor zelf degenen, die zich
door dapperheid onderscheidden. Door zijn veldtochten
kreeg Rome's heeTschappij.haar
grootste uitbreiding: zij strekte
zich uit tot de Karpathen.
Traj anus verlichtte den belastingdruk, verlaagde de korenprijzen, hielp arme kinderen, beperkte de uitgaven van
het hof en volgde in zijn rechtFig. 90. Keizer Trajanus in wapenrusting.
spraak de richtsnoer, liever
honderd schuldigen vrij te spreken dan een onschuldige te straffen. Hij richtte bibliotheken en
andere openbare gebouwen op, legde vele der beroemde Romeinsche wegen, heirbanen en postwegen aan, b. v. den reusachtigen weg
van de Zwarte zee naar Frankrijk. Niettemin was, door zijn
uitstekend beheer, de staatskas altijd gevuld.
Ook kunsten en wetenschappen werden door Trajanus be22
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gunstigd, en daar men — wat voor Rome iets nieuws was — onder
zijn regeering mocht denken, wat men wilde en mocht zeggen, wat
men dacht, was het voor kunstenaars en geleerden niet meer zoo
moeilijk, vooruit te komen.
Er bestaat slechts een meening over de edele persoonlijkheid
van dezen keizer. Zelfs het Christendom eert zijn nagedachtenis.
Het werd gewoonte, dat de Romeinsche Senaat nog eeuwen lang
iederen nieuw gekozen keizer toeriep : "Wees nog beter dan Traj anus".
Terwijl Trajanus in het oosten
aan een sterke grens tegen de
Parthen werkte, werd hij ziek en
stierf, nadat hij zijn landgenoot
Hadrianus (117-138) als opvolger
had geadopteerd.
Ook Hadrianus is een imposante figuur, hetgeen blijkt uit zijn
uitgebreid arbeidsveld en uit de
intensieve kracht, waarmee hij de
verwezenlijking zijner plannen
doorzette. Men kon hem als een
voorbeeld van vlijt stellen, wanneer het woord vlijt niet een te
oppervlakkige kenschetsing was
voor de daadkracht, die deze rijkbegaafde natuur voortdurend beheerschte. Verwonderlijk is reeds
de intellectueele arbeid, die HaFig. 9 1 . Trajanus.
drianus presteerde. Een zijner biografen zegt, dat hij een boek
slechts eens hoefde te lezeri om het reeds van buiten te kennen;
hij kon verschillende brieven tegelijk dicteeren, terwiji hij tegelijkertijd met eenige zijner raadgevers over uiteenloopende onderwerpen sprak. Hij kende den naam van ieder, die onder hem
gediend had. In grammatica, welbespraaktheid en dichtkunst
stond hij op de hoogte van zijn tijd. Behalve de kennis
van philosophie, astronomie en de mathematische en magische
wetenschappen, had hij ook verstand van de heelkunde; hij was
beeldhouwer, hij zong, speelde en schilderde, schreef verzen en
proza, evenals wetenschappelijke verhandelingen, waarvan een
over de krijgskunst, die, benevens zijn kronieken, onder de namen van door hem vrijgelaten slaven verschenen.
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In doorzettingsvermogen wedijverde hij met zijn sterkste soldaten. Te voet, met onbedekt hoofd ging hij zoowel door de
sneeuw der Alpen als door het gloeiende
woestijnzand van Afrika. Op Sicilie beklom hij den Etna, zooals hij in Syrie den
Mons Cassius had bestegen om de zon te
zien opgaan. In het leger ging hij zooveel mogelijk met de soldaten om, teneinde zelf degenen te kunnen uitkiezen,
die een onderscheiding verdiend hadden.
Hij was vriendelijk tegen zijn minderen,
openhartig jegens hen, die zijn vertrouwen gewonnen hadden en antwoordde
ongaarne "neen" op een verzoek. Eens
vroeg een oude vrouw in een zaak zijn
hulp, loch kreeg tot antwoord "1k heb
geen tijd." "Waarom zijt ge dan keizer?"
hernam zij, waarop Hadrianus, haar
vrijmoedigheid waardeerend, het verzoek inwilligde.
De lange vredesperiode onder de regeering van Hadrianus werd eigenlijk
alleen verstoord door een nieuwen opstand der Joden, die een tijdlang het geheele oostelijke deel des rijks tot schrik
waren. Op Cyprus, in de Cyrenaika en
in andere streken traden de Joden op als
bloedige aanranders. Duizenden Grieken
vielen als slachtoffers; in Judea hadden
de Joden in Bar Kochba (Zoon van de Fig. 92. Zuil van Trajanus
Ster) hun Messias gevonden. De keizer te Rome, rijk versierd met
reliefs, die de veldtochten
was gedwongen een uitroeiingsoorlog te van
den keizer voorstellen.
beginnen en de verstrooiing der Joden te De zuil is opgetrokken van
Parisch marmer. Van binvoltooien.
nen voert een wenteltrap
Zijn plichten als keizer vatte Hadria- naar
den top, waar het
nus zeer ernstig op; geen moeite was hem beeld van den keizer in brons
te zwaar. Naar zijn beginsel, dat een stond. Nu staat er de apostel Petrus met den sleutel
keizer gelijk de zon alle landen moest van
den Hemel in de hand.
overzien, bezocht Hadrianus alle provincien van het Romeinsche rijk, van de
noordelijkste grens van Brittannie tot het uiterste zuiden en oosten
van het rijk. Van zijn 21 regeeringsjaren bracht hij er 16 op reis
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door. Deze reizen waren geen veldtochten. Het was zijn doel het
rijk te versterken door den vrede te handhaven. Overal in de provincien trachtte hij orde te scheppen, zonder het eigen karakter
en de locale belangen te schaden. Hij had belangstelling voor de
historische herinneringen van verschillende plekken en trachtte
die, waar hij kwam
"V;"'r
te doen herleven.
Zoo liet hij zich te
Athene inwijden in
de Eleusinische mysterien en in den
tempel van den
Olympischen Zeus,
hersteld na een verval van zeshonderd
jaar, liet hij zijn
beeld oprichten. In
Egypte bewonderde
hij de enorme monumenten uit den
tijd der Pharao's,
doch verzuimde
evenmin het graf
van Pompejus te
bezoeken en het op
waardige wijze te
-'. doen instandhouden. In Bithynie
liet hij de steden,
die door een aardbeving verwoest
waren herrijzen, en
Fig. 93. Het Forum Trajani. (Reconstructie).
overal in Azie
stichtte hij ter herinnering aan zijn bezoek tempels en andere prachtige gebouwen
en liet groote markten aanleggen.
In Rome zelf hervormde hij de hofambten, het krijgswezen en
de rechtspraak en gaf het geheel den stempel, dien het in hoofdzaak tot in de vierde eeuw behield. Vooral had hij warme belangstelling voor de wetgeving en onder de keizerlijke verordeningen, die op zijn iqitiatief .werden ingevoerd, zijn vele, die den
maatstaf der humaniteit vergroot hebben. Hij beschermde de
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deren van bannelingen
en zorgde voor het belang van den privaten
eigendom. Hij verminderde de belastingen,
doch stelde daartegenover, dat ieder zijn
eigendom moest beheeren; wie bewust zijn bezittingen verwaarloosde
liet de keizer openlijk in
het amphiteater geeselen. Hij verbood den
meesters hun slaven te Fig. 94. Collosseum te Rome, het z. g. Flavische
dooden en schafte de Amphiteater, dat 50.000 toeschouwers kon bevatten. Het werd ingewijd onder Keizer Titus,
gruwelijke kerkers af,
80 n. Chr.
waarin particulieren tot
dusver hun onderge-

Fig. 95. Interieur van het Colosseum.

schikten dwangarbeid • mochten laten verrichlen, j a, zelfs soms
vrile mannen konden doen opsluiten.
Een eigenaardig licht valt op Hadrianus' laatste jaren, waarin
het tegenstrijdige en onharmonische zijner natuur tot uiting komt.
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Onder den druk van ziekte en ouderdom nam zijn wantrouwen
toe, zoodat hij toch nog verscheidene zijner nabestaanden liet
dooden. Op zijn laatsten verj aardag sleepte hij zich doodziek
naar den senaat om als zijn opvolger een man aan te bevelen,
die zich door zijn goedhartigheid en zachtheid — eigenschappen
die hem zelf ontbraken
— van alle anderen onderscheidde, ni. Antoninus Pius. Daar echter ook
deze, evenals Hadrianus
zelf, geen zoon had, bepaalde Hadrianus tegelijkertij d dat Antoninus
Pius meteen een opvolger
zou adopteeren, en wel
den jongen Marcus Aurelius. Zoo koos de stervende keizer in zijn vooruitziendheid den man die
als "filosoof op den
troon" de edelste figuur
in de reeks -der Romeinsche keizers zou worden.
Hadrianus werd dus
opgevolgd door zijn aangenomen zoon Antoninus
die den bijnaam Pius,
d. i. de Vrome, kreeg omdat hij met buitengewone
pieteit de nagedachtenis
Fig. 96. De triomfboog van Titus te Rome.
van zijn voorganger eerde. Hij verbood alle vervolgingen tegen de Christenen. Het was een gebruik, dat de nieuwe
keizer geschenken aannam van de Romeinsche steden, loch Antoninus Pius onthief hen daarvan, gelijk hij ook de erfenis van
overleden Romeinen weigerde, en aan de kinderen der overledenen
liet.
De keizer gaf zijn dochter tot vrouw aan zijn opvolger, den
edelen Marcus Aurelius (161-180). De grootste belangstelling van
dezen opvolger gold wetenschap, schoone kunsten, muziek en
rechten. Hij had een waarlijk onbegrensden drang naar kennis,
leefde als Stoicus en droeg de filosofenkap. Zijn grootsten roem
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won Marcus Aurelius als wij sgeerig schrijver. Zij n "Zelfbeschouwingen" zijn eeuwen lang als een soort stichtelijk boek gelezen
en vormen een belangrijke bron voor onze kennis van de latere
ontwikkeling van let Stoicisme. Deze filosofie, die uit Griekenland afkomstig is, werd gedurende de laatste twee eeuwen der
republiek de levensopvatting der ontwikkelde Romeinen. Zij kwam overeen
met hun streven naar orde en juistheid
in alle dingen, naar strengheid en vastheid betreffende leefwijze, naar klaarheid en consequentie in het denken. Figuren als Cato en Scipio waren overtuigde Stoici, en de grootste denker uit
den eersten keizertijd, Nero's leermees-

Fig. 97. Keizer Hadrianus.

Fig. 98. Keizerin Sabina, gemalin van Hadrianus. Als
keizerin kreeg zij den naam
Julia en na het twaalfde regeeringsjaar van haar echtgenoot het bijvoegsel Augusta.
Een schoone, begaafde vrouw, waarvan men
opzienbarende dingen verhaalt heeft, die te onwaarklinken, daar
schijnlijker
men uit andere bronnen weet
dat zij een deugdzame vrouw
was.

ter Seneca ontwikkelde de Stoische leer zoodanig, dat zij het gansche leven omvatte, ook de schoonheid en de vreugdc, zonder echter den stempel van zelfbeheersching en innerlijke rust te verliezen,
die den Stoici steeds eigen was. De algemeene humaniteit, die
niet alleen den of stand tusschen naties, doch ook het standenverschil in den staat zou opheffen, vond haar symbool in het feit, d-at
een keizer en een slaaf gezamenlijk de leer haar afsluiting gaven,
namelijk Epictetus, en Marcus Aurelius, die in belangrijke
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punten de aanwijzingen van dien slaaf volgde. Bij den keizer
kreeg deze filosofie het karakter van een godsdienst: een
vast vertrouwen in de leidende macht van dit bestaan, in
de godheid, wier wezen en wil alles doordringt, doch meer als een
onvermijdelijk noodlot dan als een vrije persoonlijke macht. Zich
aan de leiding van deze voorzienigheid te onderwerpen, is de
religieuze plicht van den mensch
en zijn werkelijk geluk; het
maakt hem onafhankelijk van
uiterlijke lotsbeschikkingen en
geeft hem de kracht te leven overeenkomstig zijn innerlijken aard.
Wijsheid en deugd zijn de idealen der Stoici, de leidsterren
zijns levens.
Marcus Aurelius had rijkelijk
gelegenheid dit in zijn leven te
bewijzen. Geboren voor de stilte,
was hij genoopt zijn beste jaren
aan het staatsbewind te offeren
en zich het eene jaar na het aildere aan het krijgsleven te wijden. Hij hoopte bijstand te yinden in deze geweldige taak door
zijn aangenomen broeder tot mederegent te benoemen, doch deze
was een nietswaardig man, wiens
vroege flood een geluk was voor
Marcus Aurelius. Hij stond nu
alleen voor de taak, die zijn verantwoordelijk ambt hem oplegde. Voor het eerst sinds Augustus
werd het rijk weer door vijanden
Fig. 99. Keizer Antoninus Pius.
bedreigd, nl. Parthen in het oosten en de Gerrnaansche stammen in het noorden, vooral de Markomannen, die uit, de Donaugebieden zuidwaarts naar Italie drongen.
(165). Marcus Aurelius was geen buitengewoon veldheer, doch
als verstandig, plichtsgetrouw en energiek man vervulde hij zijn
krijgsplichten en gelukte het hem de Parthen te overwinnen en de
Markomannen terug te dringen. Zijn prachtig ruiterstandbeeld in
Rome stelt hem terecht als overwinnaar voor. Het rijk werd
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echter door andere rampen getroffen: uit het oosten had het leger
de pest naar Italie gebracht. Zware belastingen moesten worden
uitgeschreven, en tenslotte stonden ook de Germanen weer op. De
keizer werd opnieuw naar het Donaugebied geroepen, waar hij gedurende een veldtocht in 180 in de stad Vindobona (het tegenwoordige Weenen) stierf.
Marcus Aurelius werd
opgevolgd door zijn zoon
Commodus (180-193),
doch deze geleek niet op
zijn varier: hij was gewelddadig en brutaal van.
karakter. Commodus vernederde den senaat, hoewel deze in slaafsche toegevendheid zoo ver
ging zich "Senaat van
Commodus" te noemen.
Toen nu de keizer door
hoogmoedswaanzin bezeten werd, was de tijd rijp
voor een revolutie, die
dan ook uitbrak en den
keizer uit den weg ruimde.
Commodus achtte het
een vermaak op een dag
honderd leeuwen in den
circus dood te schieten; Fig. 100. Keizer Marcus Aurelius ( 1 6 1-1 80).
iedere leeuw werd met een
afzonderlijken pijl gedood. Hij beschikte over geweldige lichaamskracht en trail nu en dan op als gladiator, waarbij hij in de gedaante van Hercules de hoof den der gladiatoren met een knods
verbrijzelde. Hij was wreed en wellustig en vond het een aangenaam schouwspel, menschen te zien kwellen.
Zijn opvolger regeerde slechts een paar maanden; het was de
zestigj arige Pertinax, die door de moordenaars van Commodus
en door de lijfwacht tot keizer werd uitgeroepen. Daar hij de
Romeinsche soberheid lief had en een erfenis, die hem toeviel, afsloeg; daar hij bovendien aanklagers streng strafte, stond hij diegenen in den weg, die ongehinderd de wetten wilden overtreden.
Zijn opstandige lijfwacht vermoordde hem in hetzelfde jaar, waarin hij de regeering had aanvaard.

Fig. 101. Marcus Aurelius brengt offers
aan de goden.

Fig. 102.

Interieur van de thermen van Caracalla
(reconstructie).
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Nadat de lijfwacht Pertinax had vermoord, werd de keizerlijke waardigheid te koop geboden. Dit hoorde een zeer vermogend Romein, Didius Julianus, die de "betrekking" kocht door
ieder der soldaten ongeveer
3000 gulden te geven. Het yolk
was echter verbitterd over den
overmoed der praetorianen, en
de legers uit de provincien
trokken tegen Rome op. Na
een regeering van 66 dagen
werd de keizer door den Senaat
afgezet en gedood.
Nu werden tegelijkertijd in
drie deelen van het rijk drie
verschillende keizers gekozen,
doch het gelukte alleen Septimius Severus (193-211) de
macht te handhaven, nadat hij
zijn mededingers verslagen had.
Bij dezen strijd werd Byzantium (later Konstantinopel) verwoest. Severus nerving de oude
Italiaansche praetorianengarde
door een nieuwe lijfwacht, Fig. 103. Caracalla, vermoord in 217.
waartoe hij de manschappen
uit de provincielegers -koos.
Zijn zoons, Caracalla en Geta, aanvaardden gezamenlijk de
regeering. Zij konden het niet met elkaar vinden, en Caracalla liet
zijn broeder later onder de oogen van zijn moeder vermoorden. Hij
doodde ook den jurist Papinianus, die geweigerd had een verdediging van dezen broedermoord te schrijven, en daarop volgde
een heele reeks van moorden; sommigen beweren, dat 20.000 menschen gedood werden. Zijn rijk werd voor het eerst door de Alemannen aangevallen, doch hij sloeg den aanval af. Gedurende
een veldtocht werd hij zelf gedood.
De volgende keizer Macrinus werd eveneens door de soldaten
omgebracht. Een veertienj arige knaap, Heliogabalus, werd keizer
van Rome. Hij trachtte zoo mogelijk zijn voorgangers in onzedelijkheid te overtreffen. De regeering was in handen van zijn
grootmoeder, Julia Domna, weduwe van Septimius Severus. Nadat
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hij in 222 zijn neef geadopteerd had werd Heliogabalus, 18 jaar,
oud, vermoord.
Weer kreeg Rome een veertienj arigen knaap : Alexander Severus, tot keizer. Zijn verstandige moeder plaatste een staatsraad van zestien senatoren naast hem, ontsloeg slechte ambtenaren en bracht orde in de aangelegenheden van het rijk. "Doe tegenover anderen, wat gij wilt, dat anderen tegenover u zullen
doen" luidde het opschrift, dat Alexander Severus boven het
keizerlijke paleis liet plaatsen. Deze keizer werd samen met zijn
moeder in Mainz gedood door de soldaten, die zich niet aan
strenge krijgstucht en orde konden onderwerpen.
Een reusachtig groot, wreed en gierig man, de Thracier Maximinus, werd thans keizer. Hij was herder geweest en had zich in
den krijgsdienst opgewerkt. Zijn wreedheid veroorzaakte zijn
dood door zijn eigen soldaten, juist, toen hij op het punt stond den
senaat, die zich verzette en een tegen-keizer benoemd had, te vernederen. Weer werd een veertienjarige knaap, Gordianus, keizer.
Tot merle-keizer benoemde hij den Arabier Philippus, doch weldra
werd' hij in een muiterij gedood. Hierna werd nu hier, dan daar
door de verschillende legers een keizer gekozen.
Thans echter trok een ware golf van vreemde volken, Germanen, Franken en Goten, tegen het rijk. Beroemd is de plundertocht der Herulen in Griekenland, waarbij de steden gebrandschat
werden en de historicus Dexippos in 267 hen vOOr Athene een
nederlaag toebracht.
Ten laatste was de situatie zoo, dat noch het leger noch de senaat meer een keizer durfde benoemen. Eens gebeurde het, dat
die aangelegenheid bijna een jaar werd uitgesteld. Intusschen
kreeg men opnieuw bezoek van vij anden, en in 275 n. Chr. benoemde men den zeventigjarigen senator Tacitus tot keizer.
Tacitus behaalde overwinningen in Klein-Azie en verbeterde de
vestingslinie tusschen Rijn en Donau. Het was den zachtmoedigen, edelen man echter slechts een half jaar vergund te regeeren.
Hij werd door soldaten gedood, waarop Probus door het leger in
Azie tot keizer werd gekozen. De Germanen en de andere volken,
die de grenzen van het Romeinsche rijk onveilig hadden gemaakt,
werden thans verdreven, en toen de keizer rust had van vij anden
liet hij de soldaten nuttig werk verrichten, b. v. het planten van
druiven langs den Rijn en den Donau. De Hongaarsche, Fransche
en Rijnsche wijnbouw zijn uit dezen tijd afkomstig., De soldaten
waren echter niet op dezen arbeid gesteld en in 282 vermoordden
zij den keizer.
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Hierop volgt een periode van snel wisselende keizers van geringe beteekenis, totdat de groote organisator en krijger Diocletianus gekozen werd (284-305). In minder dan honderd j aar,
eigenlijk gedurende 92 jaren, had Rome 25 heerschers gehad. Een
der oorzaken van deze veelvuldige wisseling is de manier, waarop
de meesten hun leven eindigden: 22 stierven door moordenaarshand.
Nu volgt een periode van gemeenzame regeering van twee opperkeizers en een paar onderkeizers. De keizershoven wedijverden
met elkaar in pracht, wat natuurlijk zeer kostbaar was, zoodat
hooge belastingen moesten worden uitgeschreven. Diocletianus
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Fig. 104.

Boog van Constantinus te Rome.

werd door een kwaal aangetast en trok zich uit het openbare leven
terug.
Constantijn, die later den bijnaam "de Groote" kreeg (306-337)
was aan het hof van Diocletianus opgevoed en werd door het leger
tot keizer uitgeroepen. Doch ook thans traden tegenkeizers op —
een tijdlang niet minder dan zes — en nieuwe factoren hadden
zich in den ouden Romeinschen staat ontwikkeld; het Christendom was een macht van de allergrootste beteekenis geworden.
Met een godsdienst die zooveel aanhangers won, moest rekening
gehouden worden, en Constantijn was gen*d de eischen der
Christenen in te willigen. Hij zelf liet zich eerst op zijir sterfbed
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door den loop in de Christelijke kerk opnemen. Ten deele uit religieuze overwegingen, doch hoofdzakelijk, omdat het oosten in werkelijkheid lang het belangrijkste deel van het imperium was geweest, verplaatste hij de regeering naar. Byzantium, dat naar hem
Constantinopel werd genaamd. De Christelijke kerk is hem
grooten dank schuldig: hij heeft door een edict in 313 den Christenen geloofsvrijheid verleend.
Zijn zoons, die in 337 op den troon kwamen, waren wreede
mannen, die eerst hun bloedverwanten vermoordden en daarna
oorlog tegen elkander voerden. In de reeks der nu volgende keizers waren vele den Christenen welgezind. De keizer had vaak de
handen vol om het rijk tegen de invallen der Germaansche stammen te beschermen, vrede te stichten en de verschillende geloofsgemeenschappen bijeen te houden. Nu naderden de Hunnen van benoorden de Zwarte Zee,
waarop de Westgoten, die voor hen
vluchtten, door het Romeinsche Rijk
werden opgenomen. Zij waren echter
van oordeel, dat men hen te hard behandelde, kwamen in opstand en versloegen keizer Valens bij Adrianopel
(378).
Nadat Valens bij Adrianopel om het
leven was gekomen, nam zijn neef Gratianus den dapperen krijger Theodosius tot mederegent over de oostelijke
helft van het rijk. Het gelukte hem
met de Goten een gunstigen vrede te
Fig. 105. Keizer Constantijn de
sluiten. Zij kregen verlof zich in het
Groote, gest. 337.
noorden van Klein-Azie en op het Balkanschiereiland te vestigen. Door betrekkingen en ambten wisten sommigen hunner zich op te werken en door hen werd de inwendige Germaniseering van het Romeinsche rijk voortgezet.
De verdeeling van het rijk in twee helften was meer en meer
een feit geworden. Het eene, het Oost-Romeinsche rijk, had Constantinopel tot hoofdstad, het andere, het West-Romeinsche
tot hoofdstad Milaan en later Ravenna. Keizer Theodosius,
die de heidensche offers verbood en de tempels sloot, was de laatste heerscher over de beide rijken. Na zijn dood werden zij voor
goed gescheiden.
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