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A.
Abacaenum, Áfaxaivov, aloude stad
in 't N.O. van Sicilië W.waarts van
Messina Z.waarts van Tyndáris.
Abae '4f3ac, aloude stad der Abanten in Phocis op de grens van Boeotië,
met een tempel en orakel van Apollo
,

.
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('Af acos).

Abdéra , ra "A/3b, ,a, stad in Thra.
cië bij den mond van den Nestus
eerst door de Clazomeniërs (± 656)
I later door die van Teos bevolkt (543),
de geboorteplaats der wijsgeeren Democrïtus
Protagóras
Anaxarchus
enz. De inwoners stonden anders als
stompzinnig te boek, weshalve Abderiet een spotnaam werd. Bouwvallen
bij Polvsty o.
Abdolonymus, afstammeling der oude
koningen van Sidon door Alexander
d. G. in zijn rang hersteld.
Abella Avella "Af 2a stad in
Campanië niet ver van Nola volk I planting
van Chalcis op Euboea met
ooft (bij Vergilius malifera).
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Abantes '4f3avrss', thracische volkstam die eerst naar Phocis verhuisde
en er Abae stichtte, doch later naar
Euboea (van daar A f avzíc, lac) overstak
en deel nam aan de stichting van vele
ionische steden in Klein -Azië.
Abantiádes Aflavzcdóns Perseus,
of Acrisius als
als achterkleinzoon
zoon van Abas.
Abantias. 1) Danaë of Atalante,
Abgarus Acbarus of Augarus
als afstammelingen van Abas.
2)
'14/Yaeos, eigennaam van arabische
Euboea, Zie AKANTES.
Abáris, 'Afagtc, hyperboreïsch prie- vorsten te Edessa, de hoofdstad van
ster van Apollo wiens leven en lot- Osroène in Mesopotamie.
gevallen tot het gebied der mythe be- I
Abia 'A3ta, stad op de O.kust van
570 tijdens een Messenië aan de Messenische golf.
hooren. Hij verliet
hongersnood zijn vaderland en begaf
Abii, "Aflcoc, thracische of scythische
zich naar Griekenland waar hij als nomadenstam bij Homerus en latere
wonderdoener groot opzien baarde. dichters als de rechtvaardigste en
Onder zijn naam waren later toover- braafste menschen geroemd.
formulieren enz. in omloop.
Abila iá "Af tt a, de hoofdstad der
Abas 'Aflas. 1) Zoon van Metanira, tetrarchie A b i 1 è n e in Coele-Syrie.
door 1)emèter in eene hagedis veranAbila. Zie Abyla.
derd, omdat hij de godin bespotte,
Abisares 'Af coá9is, indisch vorst
toen ze op hare zwerftochten in zijn
ten tijde van Alexander d. G., nabuur
moeders huis met gretige teugen dronk,
van Porus.
om haren dorstte lesschep. 2) Twaalfde
Abnoba mops, Schwarzwald, later
koning van Argos, zoon van Lynceus i
en Hypermnestra, kleinzoon van Da- ook Marciana Silva.
Abobrica, aanzienlijke stad int N.W.
náus en vader van Acrisius en Proetus. I
Toen hij zijn vader den dood van van Hispania Tarraconensis, nu Bayona.
Abonit rhos, 'AfJcvvov zsixos, stad
Danaus berichtte, ontving hij tot loon
't aan Hera gewijde schild van zijn op de N.kust van Paphlagonie waar
grootvader, dat bij den eersten aan - zich 't befaamde orakel van den leugenblik een oproerig volk tot bedaren profeet Alexander bevond.
I Aborigines, 'A o c cvas mythisch
vermocht te brengen.
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Aborrhas.

volk in Midden-Italie , door de overlevering met Aeneas, Latinus, Euander in verband gebracht, dat tot velerlei historische en ethnographische gissingen aanleiding gegeven heeft. In
later tijd werden de oudste inboorlingen van een land met dien naam bestempeld, in den trant der grieksche
Autochthonen (zie ald.).

Acarnania.

teinen en wandeldreven verfraaid. In
dezen lusthof gaf Plato bij voorkeur
onderwijs, later in een naburig buitenverblijf, dat hem toebehoorde en ook
Academia geheeten werd; van waar
's mans· wijsbegeerte nog altijd den
naam van "academische" draagt. Bulla
bracht bij de belegering der stad (86)
dit eenig park door 't slopen der prachAborrhas, :) Afl6eeaq, XaflWeaq, tige boomen ten behoeve van zijn verrivier in Mesopotamie, die bij Circe- nielingswerk zwaar onheil toe.
sium in den Euphraat valt (bij XenoAcanthus,)1 Axav{}oq, stad op de
phon Araxes), nu Chaboer.
landengte der landtong Acte (zie ald.),
Absyrtides. Zie Apsyrtides.
nabij 't kanaal van Xerxes, eene volkAbsyrtus. Zie Apsyrtus.
planting van Andros.
Abus, v AflOq, armenisch gebergte,
Acarnan,' Axaev&v, een der Epiwaar de Euphraat en Araxes ontspringer... gonen, oudste zoon van Alcmaeoll en
Abydos, AfJv~oq. 1) Stad in Troas Oallirrhoe. Toen zijn ,vader door de
(Mysie). op 't smalste van den Helles- zonen van Phegeus vermoord werd,
pont tegenover Sestos gelegen, waar waren hij en zijn broeder Amphoterus
Xerxes zijn leger monsterde en twee nog kinderen; doch op hun moeders
schipbruggen over de zeeengte sloeg. gebed weldra tot mannen opgewassen,
Hier woonde Leander, de minnaar van sloegen ze Phegeus met zijne gemalin
Hero (zie ald.). De inwoners CAflv- en zonen dood en tog-en, uit Arcadie
(j'Yjvol) stonden ter slechter naam en voortvluchtig, naar Epirus, waar Acarfaam, van waar 't spreekw. ne temere nanie van den oudsten der twee den
.Abydum (ga niet onnoodig naar A.) - naam ontving.
2) Stad in Boven-Aegypte, ten W.
Acarnanl'a, ~ Axaevav{a, g-ewest in
van den Nijl, eens onder den naam 't uiterste W. van Midden-Griekenland,
van This alom bekend, later een on- ten N. begrensd door de Ambracische
aanzienlijk dorp. Een tempel en een golf, ten W. en Z.W. door de Ionische
graf van Osiris, benevens een Mem- zee, ten O. door Aetolie, waarvan
nonium met de beroemde tajel van 't onder de Romeinen, om aan beider
.A.bydos, eene geslachtslijst der pharao's voortdurende oneenigheden over't grensuit de 18e dynastie, zijn onder de gebied een einde te maken, door de ribouwvallen bewaard gebleven.
vier Achelous gescheiden werd. Bij
Abyla mons, ~ AfJVA'Yj, N .-westelijk Homerus wordt Acarnanie niet genoemd
voorgebergte van Africa in Mauretania en in den historischen tijd niet eerder
Tingitana, tegenover Calpe in Hispa- dan tegen 't begin van den peloponnie, aan weerszijden van 't fretum nesischen oorlog (431), in weIken 't met
Gaditanum (straat van Gibraltar). De Athene verbonden was. 't Had later
hooge en steile Abyla en Calpe heeten in de. oorlogen der Macedoniers en
gewoonlijk de Zuilen van Heracles RO~elnen veel te verduren '. In den
(Hercules), als zijnde ze , naar 't vcr-\ beginne was 't door de 'I'aphiers, Tehaal, door dezen held vaneen gekloofd. Ieboers en Leleges, vervolgens door de
Academia, :) Axa~ljfleta, -nula, van Curet.en .bewoond. Ook zette e~ne
ouds door den godsdienst geheiligd ~olonle uit Argos ond~r Acarnan zich
stuk gronds aan den Oephissus , 6 sta- In. deze stre~en neer; In de 7de eeuw
dien N.W.waarts van Athene metter- stichtte Oorinthe enkele steden op de
tijd tot worstelperk bestem'd, door kust. De Aoarnaniers CAxaeviiveq)
Hipparchus ommuurd en door Cimon waren een ruw, doch kloek en trouwmet lommerrijke groepen van platanen, hartig slag van mensehen , vooral als
olijven en olmen, standbeelden, fon- slingeraars bekend en meest van roof
)1

Acastus.

Achaei.

en buit te land en ter zee levende; bij
de overige Grieken bleven ze in fijnere
beschaving ver ten achter. De bondsraad der steden vergaderde eerst te
Stratus, later te Leucas, ook wel te
Thyrion.
Acastus, '14xaozos, zoon van Pelias,
den koning van Iolcos , een der calydonische jagers en der Argonauten.
Zijne zusters lieten zich door Medèa
verleiden om haren afgeleefden vader
in stukken te snijden en te koken , in
de hoop van hem aldus verjongd te
zien. Toen die proef mislukte , ver
hij Idson en Medea uit Iolcos.-dref
Bij de lijkspelen , die hij ter eere van
zijn vader vierde , werd zijne vrouw
Hippol'te (of Astydamia) verliefd op
Peleus. Toen deze hare liefde onbeantwoord liet , legde ze hem bij haren
man hare eigen schuld ten laste. Om
zich te wreken, ontnam Acastus Peleus,
die met hem op den Pelion ter jacht
gegaan was , in den slaap zijn zwaard
en liet hem alleen ten prooi aan 't wild
gedierte achter ; doch met behulp van
Chiron of van Hermes keerde hij terug
en doodde Acastus met zijne vrouw.
Acca Larentia, naar de oud-rom.
legende de vrouw van den herder
Faustulus , de voedster der te vondeling gelegde Romulus en Remus , die
wegens een onzedelijk levensgedrag
lupa (wolvin) bijgenaamd werd ; van
waar 't sprookje dat ze door eene wolvin
gezoogd waren. Op 't aan de doodsgodin Larenta gewijde feest der Larentalia werd haar een lijkoffer ge
-bracht.
ACCius , L., rom. treurspeldichter
(1'70—?), wiens meestal naar grieksch
model met kunstgevoel bewerkte stukken, op enkele fragmenten en ± 45
titels na, verloren zijn.
ACCO, hoofdman der senonische Gallen , door Caesar wegens oproerige
plannen ter dood veroordeeld (53).
ACe. Zie PTOLEMAIS.
Acerrae, stad 1) in Campanie, aan
den Clanius, door Hannibal verwoest,
na den oorlog herbouwd; — 2) der
Insubriërs in Gallia Transpadana.
Aeesines , Axacn'vis, rivier 1) in

Indie, die met den Hydaspes en den
Hydraotes vereenigd in den Indus valt,
nu Tsjinab; -- 2) op de O.kust van
Sicilie, nabij Tauromenium, nu Alcantara.
Acesta. Zie SEGESTA.
Acestes , Axseri s , zoon van den
siciliaanschen riviergod Crimisus en
Egesta of Segesta , die door harenvader uit Troje naar Sicilie gezonden
was, om geen prooi der zeemonsters
van Poseidon te worden. Hij stichtte
de stad Segesta en hield Aeneas een
tijd lang bij zich te gast.
Achaei , Axacoc, een der helleensche
hoofdstammen, nakomelingen (als 't heet)
van Achaeus , den zoon van Xuthus
en Creusa, kleinzoon van Hellen. Uit
Thessalie, waar ze oorspronklijk thuis
behoorden, zakten de Achaeërs al vroeg
naar den Peloponnesus af, dien ze, op
Arcadie en 't latere Achaie na, geheel
onderwierpen; van daar bij Homerus
hun naam bij uitnemendheid voor alle
Grieken gezamenlijk. Door den inval
der Heracliden, 80 jaren na den trojaanschen oorlog , weder opgejaagd,
namen ze onder Tisaménus , den zoon
van Orestes , de noordkust van den
Peloponnesus in bezit , verdrongen de
Ioniers van daar en gaven 't land den
naam van Achaia. De 12 steden Pel
-lène,Agira BuHelc,
Aegium , Rhypae , Patrae , Pharae,
onsloten
Olénus , Dyme en Tritaea
derling een of- en defensief verbond,
dat zich zooveel mogelijk aan de staat
beroeringen van 't overige-kundige
Griekenland onttrok, doch op den duur,
met name gedurende en na den peloponnesischen oorlog, door den bij afwisseling opgedrongen invloed der vijandelijke partijen in- en uitwendig onherstelbare afbreuk leed. Te midden
der verwarde en benarde toestanden
stelden Dyme, Patrae, Tritaea en Pharae
zich 281 aan 't hoofd van een nieuw
verbond, met het doel om 't land van
't macedonische juk te verlossen. Dit
is de oorsprong van 't Achaisch verbond, dat weldra al de achaeische
steden omvatte (behalve 't geheel ver
't verdwenen Helice)-valenOus
1*
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Achaemenes.

Achilleos dromos.

en bovenal sedert 251 in macht en
aanzien won, nadat Sicyon en op dat
voorbeeld Corinthe en tal van andere
steden zich er bij aansloten, waardoor
't onder de leiding van strategen (veldoversten) als .Aratus, Philopoemen en
Lycortas .eene eeuw lang de ziel van
Griekenland's politiek leven was. 't N aderde zijn einde, toen de Achaeers
zich met ongelijke krachten in een
oorlog gewikkeld zagen tegen de Romeinen, die te midden van eindelooze
verwikkelingen ten slotte met de verwoesting der toenma.1ige hoofdstad
Corinthe 't eens zoo machtige .verbond
-en tevens de onafhanklijkheid van
Griekenland vernietigden (146).
Achaemenes, ;) Axal!1iv1]~. 1) Starnvader der perzische dynastie der Achaemeniden, de aanzienlijkste familie der
Pasargaden ~ den hoofdstam der Perzen.
-'lan daar bij rom. dichters Achaeme
-nia, Perzie, Achaemenius, perzisch
parthisch. - 2) Zoon van Darius I,
stadhouder van Aegypte, die 480 de
aegyptische vloot tegen Griekenland
aanvoerde en 460 door den libvschen
vorst Inaros in een gevecht verslagen
en gedood werd.
Achae us. Zie ACHAEI.
Achaia, ;) Axala. I) Gewest in Theasalie, moederland der Achaeers. - 2)
N .kust van den Peloponnesus, oorspronkelijk Aegialea. Aegialus "kustland"
genaamd, ten N. door de Corinthische
golf en de Ionische zee , ten Z. door Elis
en Arcadie, ten W. door de Ionische zee,
ten O. door -Sicyonie begrensd. Over
de bewoners zie ACHAEI. - 3) Peloponnesus en N .-Griekenland tot aan
Thessalie , als rom. provincie na den
val van Corinthe (146).
Acharnae, ' Axaeval, gemeente van
Attica, 60 stadien (3 uren) ten N. van
Athene, met. een talrijke, sterkgespierde
kolenbrandersbevolking, naar welke
een der blijspelen van Aristophanes
betiteld is.
Achates, Trojaan, dappere en getrouwe lotgenoot van Aeneas.
Acheloiades, ;) Axelrot~eq, de Sirenen, als dochters van den riviergod
Achel6us.

Achelous, ;) AXe).q5oq, nu Aspropotamo , grensrivier tusschen Acarnanie en
Aet.olie, die op den Pindus ontspringt
en na een loop van ongeveer 130 mijlen
zich met een fellen stroom in de Ionische zee ontlast tegenover de Echinadische eilanden. 't W ater muntte door
helderheid en frischheid uit (van daar
bij Hesiodus ;) A. ae'Yveo~lv1]q en bij
Vergilius Acheloi"a pocula). Als riviergod was A. de oudste der 3000 zonen
van Oceanus en Tethys. Toen hij in
een tweegevecht met Heracles om
't bezit van Deianira de zwakste was,
veranderde hij zich in een stier , doch
verloor in die gedaante een zijner horens , dien hij tegen den hoorn van
Arnalthea (den hoorn des overvloeds)
inruilde. Achelous werd van ouds bijzonder vereerd en bij ge beden en
offeran den aangeroepen.
Acheron, ;) Axeerov, rivier I) van
Thesprotie in Epirus, die in een wilde
bergstreek zich door kloven en afgronden den weg baant en vervolgens in
de vruchtbare vlakte van Ephyra afgedaald, zich in 't Acherusisch meer verliest; - 2) van Bruttium inZ...Italie ,
bij welke Alexander van Epirus den
dood vond; - 3) der onderwereld, bij
welke de schimmen der afgestorvenen
verwijlden, om in de boot van Charon
naar het rijk der dooden overgebracht
te worden; later ook de onderwereld
zelf
Hades, Orcus.
Acheruntia, stadje in Apulie op den
top van den Vultur, van waar bij
Horatius celsae nidus Acheruntiae , nu
Acerenza,
Acheruntici libri, godsdienstige ceremonieboeken door den etrurischen god
Tages geopenbaard betreffende de uitvaart van afgestorvenen.
Acherusia, ;) Axeeova[a, meer 1) in
Thesprotie, zie ACBERON no. 1; - 2)
in Campanie nabij Cumae, nu lago
di Fusaro.

=

Achilleos dremos ,' AxllAeloq ~e6fto;
"renbaan van .Achilles", smalle, treehtervormige landtong bij den mond van
den Borysthenes (Dnieper) ter eere van
den snelvoetigen held aldus genaamd,
nu Tendera ten N.W. van de Krim.

Achilles.

Achilles.

Achilles , 'Axt 2etys , de gevierdste
held der Ilias , zoon van den koning
der Myrmidoniers Peleus en de zeegodin
Thetis, kleinzoon van Aeácus, van waar
zijne bijnamen P e 1 i d e s (II2etí ,
Hi1Aet v) en A e a c d e s (Aiaxtón;).
Door zijn opvoeder Phoenix , die hem
later naar Troje vergezelde , werd hij
in de kunst van spreken en den wapenhandel, door den centaur Chiron in de
geneeskunde onderwezen. Van zijne
moeder wetende dat het zijn noodlot
was , om beroemd en kort of onberoemd
en lang te leven , aarzelde hij niet het
eerste te kiezen en trok , een vroegen
dood getroost , met 50 schepen aan
't hoofd zijner Myrmidoniers , Achaeërs
en Hellenen tegen Troje ten oorlog
mee. Hier werd hij , de snelvoetige
held, als lieveling van Athene en Hera,
met raad en daad het groote bolwerk
der Grieken , veroverde 12 zee- en 11
landsteden en hield de Trojanen 9 jaren
lang binnen de muren der stad opgesloten. Toen hem echter in het lode
jaar door 't legerhoofd Agamemnon zijn
geliefde slavin Brisèis ontnomen was,
trok hij zich verbolgen met de zijnen
uit den strijd terug Op de bede van
Thetis zegt Zeus de Trojanen de overwinning toe y . om de gekrenkte eer van
haren zoon te wreken. Dra keert nu
de kans. met dit gevolg, dat er in den
hoogen nood besloten werd Achilles
tot eiken prijs te verzoenen ; doch voor
alle beloften en gebeden bleef hij doof
en laat zich eindelijk door zijn boezem
verbidden , om hem-vriendPatoclus
in 't uiterste gevaar zijn krijgsvolk.
paarden en wapenrusting af te staan
en eerst. op de treurmare dat deze door
Hector gedood is. ontwaakt hij met
een bloedend hart uit zijne rust. Door
Thetis getroost, verrijst hij en op zijne
donderstem alleen stuiven de Trojanen
uiteen. In een nieuwe, door Hephaestus gesmede wapenrusting ijlt hij naar
't slagveld, om zijn geliefden Patroclus
te wreken, maait in zijne woede alles
rondom zich weg, totdat hij Hector
vindt en voor zijn ongenaakbare vuist
bezwijken doet. Hij sleept het bloedig
lijk achter zijn wagen naar de schepen

en geeft het weldra den smeekenden
vader edelmoedig terug. Achilles zelf
sneuvelde in een gevecht bij de scaeïsche poort , nog vóór den val der stad.
Om zijne weergalooze schoonheid en
dapperheid, zijne teedere vriendschap
en liefde, zijn leeuwenmoed en onverschrokken inborst , die met een kinderlijk gevoel voor stille , huislijke genoegens gepaard ging, werd Achilles met
alle recht de lievelingsheld der grieksche
natie. Hoewel hij gedwee in zijn nood
wil der goden berust , is-lotend
hij , wanneer zijn eergevoel gekrenkt
wordt , onverbiddelij 1; in zijn wrok.
Uit latere verhalen is omtrent zijn
jeugd en dood nog 't volgende bekend.
Om haren zoon onsterflij k te maken,
zalfde Thetis hem des daags met ambrozijn en liet des nachts in 't vuur
zijne menschlijke natuur verteeren.
Toen Peleus eens zijn kind zoo in 't
vuur zag liggen en met een gil er
op toevloog, verliet Thetis verstoord
haren man en tevens haren zoon . die
door Chiron in rijden , jagen en citer spel onderwezen , met harten van leeuwen en merg van beeren gevoed werd.
Naar luid van een ander verhaal dom
na zijne geboorte-peldThtisAc
in den Styx , om hem onsterflijk te
maken , zoodat alleen de hielen , waarbij
ze 't kind vasthield , kwetsbaar „raren.
Toen hij 9 jaren oud was, voorspelde
Calchas, dat Troje zonder zijne hulp
niet kon ingenomen worden ; weshalve
Thetis , wetende dat zijn leven in dezen
oorlog op het spel stond , hein als
meisje op 't eiland Scyros aan 't hof
van Lycomédes verborg. Daar werd
hij om zijn gouden lokken Pyrrha genoemd en verwekte bij eene van 's konings dochters Deidamia zijn eenigen
zoon Pyrrhus of Neoptolérnus. Hij bleef
er verborgen, totdat Odysseus derwaarts
afgezonden werd en als koopman ver
andere kleinodiën ook aller--modnler
lei wapentuig uitstalde. Door zijn ongeduldig grijpen naar speer en schild
verried hij zich en volgde nu OdysVóór Troje versloeg hij o. a.
de Amazone Penthesiléa , Memnon en
Troilus. Achilles stierf op 't slagveld „
't zij door Apollo in eigen persoon .,

w

Achilles Tatius.

Acrisioniades.

't zij door Apollo in de gedaante van
Paris of wel door Paris met behulp
van Apollo in de hiel getroffen. Nog
elders luidt het, dat hij in den tempel
van Apollo te Thymbra , waar hij met
de Trojanen een verdrag zou sluiten
om Polyx na, de dochter van Priámus,
te kunnen huwen, door Paris ver
gedood werd. De wapenrus--radelijk
ting van haren zoon beloofde Thetis
den dappersten van alle Grieken,,
waaruit een noodlottige wedstrijd ontstond tusschen Odysseus en Ajax
Telamon's zoon (zie AIAX) . Na zijn
dood leefde Achilles op de eilanden der
gelukzaligen of volgens een latere voorstelling op 't eiland Leuce (zie ald.) en
werd bij de Grieken als de held der
helden vereerd. Aan de beeldende kunst
gaf hij rijke stof.

' Dionysus met geweld wilden wegvoeren,
door de wondermacht van den god
waanzinnig geworden , in zee sprongen
en in dolfijnen veranderd werden , alleen in 't leven gespaard bleef, omdat
hij zich tegen hun toeleg verzet had.
AcontÍus, 'Axóvzcos, van 't eiland
Ceos , de schoone minnaar der even
schoone Cydippe van Athene . die hij
te Delos op 't feest van Artémis voor
't eerste zag. Om hare hand te ver
bedacht hij de volgende list.-wervn,
Terwijl zij in den tempel zat , wierp
hij haar een appel voor de voeten,
waarop de woorden: ik zweer bij 't heiligdom van Artemis met Acontius te
huwen. De voedster reikte haar den
appel toe ; zij las overluid en wierp
hem ijlings weg. Doch de godin had
haren eed gehoord en nadat het meisje

Achilles Tatius, 'AxtL evs Tázcos, ten derden male ziek geworden was,

van Alexandrie , auteur der „lotgevallen
van Clitophon en Leucippe" (± 450
n. C.).
Aohilleum , 'Axt22etov, stad bij kaap
Sigëum in Troas , met den grafheuvel
van Achilles, waarbij Alexander d. G.
lijkspelen hield.

Achillides , 'Axt22eihis , Pyrrhus,
als zoon van Achilles.
Aeh1vi , latijnsche naam voor Achaeërs , ook = Grieken.

Aehradina. Zie SYRACUSAE.
Acidalia, bron bij Orchoménus in
Boeotie , waar zich Aphrodite met de
Charites plagt te baden. Van daar bij
Vergilius Acidalia mater, Venus.
Acilius Glabrio. Zie GLABRIO .
Acis, Axcs, zoon van Faunus en
Symaethis, door de nimf Galatëa bemind en door den cycloop Polyphémus
uit minnenijd onder een rotsklomp van
den Aetna bedolven. Zijn bloed, van
onder 't rotsgewelf opborrelende, veranderde in de gelijknamige rivier.
Acmónia , 'Ax,ucvvta, stad in N.Phrygie, aan den straatweg van Dorylaeum naar Philadelphia.
Aemonides, een der 3 Cyclopen bij
Ovidius. Pyracmon bij Vergilius.
3

-

Acoetes , 'AxolniJ , stuurman van

telkens als ze op het punt stond met

een ander te huwen , werd de vader
te rade, zijne dochter aan Acontius te
geven.
Aerae AxOat , sterke, hooggelegen
stad in 't Z. van Sicilie , ten W. van
Syracuse.
Acraephia , ' Ax^Oatggta , stad in
Boeotie , aan de N.O.zijde van 't meer
Copáis
Aerágas , ' Axedyas , bij de Romeinen Agrigentum , nu Girgenti , eene
der fraaiste , volkrijkste en bloeiendste
steden der oude wereld op de Z.kust
van Sicilie , dicht aan zee , ± 579 door
een dorische kolonie van Gela gesticht,
405 door de Carthagers verwoest en ,
hoewel door Timoleon 338 herbouwd,
van haren voormaligen luister voor altijd
verstoken , in den eersten en tweeden
punischen oorlog door de Carthagers
even zwaar geteisterd als door de Romeinen , die haar 210 veroverden. Te
Acragas regeerden o. a. de wreede
Phaláris en de rechtvaardige Theron;
de wijsgeer Empedoeles was er geboren.
Trotsche bouwvallen zijn nog over.
Acráthos , 'Ax9á^9cos , N.O. voor
landtong Acte, aan de-gebrtd
,"

Strymonische golf.

Acrisioniades, Perseus, als kleineen kaperschip. die, toen zijne makkers,
die op Ceos den jongen slaapdronken zoon van Acrisius.

Adonis.

Acrisius.

Acrisius , 4x2 atol , zoon van den op de tegenovergelegen kust gestichte
argivischen koning Abas, kleinzoon van Nicopólis overbracht.
Lynceus, achterkleinzoon van Danáus,
Aetorides, 'Axrogi , Patroclus, als
hield zijne dochter Danaë in een onderaardschen kerker of ijzeren toren opgesloten, omdat, volgens 't orakel, de
zoon uit haar geboren zijn grootvader
dooden zou. Door Zeus in een goudregen
bezocht en moeder geworden van een zoon
(Perseus) , werd ze met dezen in eene
kist aan de golven prijsgegeven. De kist
dreef bij 't eiland Seriphus aan en werd
door 's konings broeder Dictys opgevischt. Zie verder PERSEUS .

Acroceraunia , rà 'Ax9oxeOa5vta,
nu Linguetta , N.W. voorgebergte van
Epirus, diep in de Ionische zee, de
westelijkste uithoek van 't Ceraunisch
gebergte , berucht door storm en schipbreuk (bij Horatius infames scopuli A.).

Acroeorinthus. Zie CORINTHUS .
Aeropolis . Zie ATHENAE .
Aerothói, 'Axgo4coot, stad op 't
voorgebergte A cráthos.

Actaeon, 'Axzaícvv, beroemd jager
uit de school von Chiron , de zoon van

Aristaeus en Autonoë, door Artémis ,

kleinzoon van Actor.
Aetoridae . Zie MOLIONES.
Acusilãus, 'Axovat„2aos, van Argos , grieksch logograaph uit de 5de
eeuw.
Ada , "Ada , carische prinses, door
haren jongeren broeder uit Halicarnassus
verdreven door Alexander d. G. in
haren rang hersteld.
Addua, nu Adda, rivier van Gallia
Cisalpina. die uit de raetische Alpen
door 't lacus Larius (meer van Como)
in den Padus (Po) vloeit.
Adherbal, 'Ardflas. 1) Carthaagsch
veldheer uit den eersten en tweeden
punischen oorlog. — 2) Numidisch vorst.
Zie IUGURTHA.
Adiabéné , ' Aóta/3 ivy , assyrisch gewest ten O. van den Tiger tusschen
de rivieren Lycus en Caprus, strekte
zich later tot over Aturia uit.
Adimantus, 'Aósíµavzos, aanhanger
der oligarchische partij , een der atheenache vlootvoogden in den slag bij de
Arginusen en bij Aegos-potamos (405) ,

welke hij op de jacht in 't gargaphische
dal met hare nimfen had zien baden , I waar hij verraad pleegde.
in een hert veranderd en als zoodanig
, priesteres
Admété, 'AU

van
door zijn eigen honden op den berg I Hera te Argos, later, van daar verdreCithaeron verscheurd.
I ven . te Samos.
Aetaeus , 'Axzaios, eerste koning
Admétus , "Ab,ccpzos. 1) Koning van
van Attica, elders Cecrops. Bij dich- Pherae in Thessalie, die, onder de
ters ook = attisch , atheensch.
hoede van Apollo , met een vierspan
Aeté, 'Axzr^. 1) In 't alg. kust- van leeuwen en evers bij Pelias gekoTand, zoo als Acarnania, Arg llis. Even- men , de hand zijner dochter Alcestis
eens oudtijds Attica; van waar hij Ver- verwierf. Apollo , uit den hemel vergilius .Actias Orithyicz, als dochter van bannen, weidde 9 jaren lang de kudden
den atheenschen koning Erechtheus. — van Admetus , voor wien hij van de
2) Landtong van Chalcidice tusschen Moeren de onsterflijkheid afsmeekte,
de Strymonische en de Singitische golf, ingeval zijn vader of moeder of vrouw
met den berg Athos.
1 zich den dood om zijnentwil getroostte.
Actium , Axzcov, nu la Punta, drie- Toen aarzelde Alcestis niet voor haren
hoekige landtong in 't N.W. van Acar- man te sterven ; doch ze werd door
nanie bij den ingang der Ambracische fleraeles uit de onderwereld teruggegolf, waar Octavianus de overwinning bracht of wel door Persephone vrij ter zee behaalde op Antonius en Cleo- willig aan de aarde teruggegeven. —
pátra (2 Sept. 31). Te Actium stond 2) Koning der Molossiers , bij wien
een oude tempel van Apollo ("Axzcoc), Themistócles op zijne vlucht uit Athene
dien Octavianus verfraaide, terwijl hij korten tijd vertoefde.
de vroeger daar gevierde wedspelen
Adonis, "A&ovts. 1) Zoon van Cinvnieuwen luister bijzette en ze naar 't pas ras en zijne dochter Smyrna of Myrrha
-

Adramyttium.

AduIe.

werd om zijne schoonheid door Aphrodite bemind , doch stierf op de jacht
door een ever doodelijk gewond. De
troostelooze godin deed uit zijn bloed
de anemone ontluiken en erlangde
van de onderaardsche goden , dat hij
de helft des jaars bij haar op aarde
vertoeven mocht. De Adonisdienst
was van phoenicischen oorsprong en
staat in verband met den dood en de
herleving der natuur in winter en lente,
van waar zijn halfjarig verblijf onder
en op de aarde. Zijn sterven en herleven werd jaarlijks met afwisselende
rouw- en feestdagen ('AóCOrta, Adonia)
gevierd te Byblus, te Athene, te Alexandrie en elders. -- 2) Riviertje in
Phoenicie , dat op den Libanon ontspringt en een uur ten Z. van Byblus
in zee valt, nu Ibrahim.
Adranlyttium , A5^oauvrre ov, atheensche kolonie in Mysie , aan den O. ingang der golf van dien naam, tegenover 't eiland Lesbos , nu Adramiti.Adrana, nu Eder, rivier in Germanie,
die bij Kassel in de Fulda vloeit.
Adranum, 'Aó^Oavdv, stad in Sicilie

alleen in leven bleef door de snelheid
van zijn onsterflijk paard Arion, een
geschenk van Heracles. Tien jaren
later haalde Adrastus de zonen (epigonen) der gesneuvelde helden tot een
tweeden oorlog over , aan welken Amphiaraus een gelukkiger uitslag beloofde.
Thebe werd dan ook ingenomen en tot
den grond geslecht ; maar Adrastus
had zijn zoon Aegiálus moeten verliezen
en stierf te Megára van verdriet op zijn
terugkeer naar Argos. Dddr zoowel
als te Sicyon en elders genoot hij na
zijn dood goddelijke eer. Adrastus en
de 2 thebaansche oorlogen leverden
rijke stof aan de grieksche helden- en
treurspeldichters — 2) Zoon van den
phrygischen koning Gordius , die , na
een onvoorbedachten broedermoord. door
koning Croesus van Lydie gastvrij opgenomen werd , doch , als ware hij voor
't ongeluk geboren, op de jacht door
een noodlottig toeval Atvs , den zoon
zijns weldoeners, een doodelijke wonde
toebracht , waarop bij zich in wanhoop
van 't leven beroofde.
Adria, 'Ala. 1) Oude handelstad
der Etruriers in Gallia Cisalpina, tusschen de monden van den Padus (Po)
en de Athésis (Adige) ; van waar de
Adriatische zee haren naam ontleent.
-- 2) i 'Aías, Mare Adriaticum, ook Mare Superum, diepe
inham der Middellandsche Zee tusschen
Italie ten \V. en Illyricum , Epirus en
Griekenland ten O.; 't zuidelijk gedeelte heette bij de Grieken Ionische
zee. — 3) Stad van Picénum in Italie,
later rom. kolonie.

op de Z.W. helling van den Aetna,
waar de vuurgod A d r a n u s vereerd
werd , nu Adernb.

Adrastéa, 'A 3 dazeta , phrygische
berggodin, later met Nemésis vereen -

zelvigd.

Adrastus, "A3aaros. 1) Zoon van
den argivischen koning Talus, vluchtte,
door Amphiaráus uit Argos verdreven,
naar Sicyon , waar hij zijn grootvader
Polybus in de regeering opvolgde en
de nemeïsche spelen instelde. Later
met zijne tegenpartij verzoend , keerde
hij op den voorvaderlijken troon van
Argos terug en gaf zijn eene dochter
Deipvle aan Tydeus, zijn andere Argia
aan Polynices ten huwelijk. Om den
door zijn broeder Etei cles uit Thebe
verdreven Polynices in zijn gebied te
herstellen, bewerkte hij den beroemden
oorlog der „zeven tegen Thebe" (Adrastus, Polynices, Tydeus, Amphiaráus,
Capáneus, H ippomédon en Parthenopaeus) : een oorlog, die, volgens de
voorspelling van Amphiaraus, zoo noodlottig afliep, day van alle helden Adrastus

Adrián_us. Zie HADRIANUS.
Adrumetum . Zie HADRUMETUM.

Aduatuea, kasteel der Eburonen in
Gallia Belgica , 't latere Aduaca Tungrorum (Tongeren).
AduatuCi, machtige tiolkstam in Galha Belgica, van de Cimbren en Teutonen afkomstig, volgens Caesar tusschen
de Nerviërs en Eburonen woonachtig.
Adula mons. Zie ALPES
Adulë , 'Abov2i,, voorname han
stapelplaats in Aethiopie,-delstan
bij eene baai der Roode zee (Adulitanus sinus), van waar 't rearmor Aduli.

Adyrmachidae.

Aegaeon.9

v

tanum, dat grieksche inscripties van van Euboea, ten N. van Chalcis, met
een Ptolemaeus Euergétes en van een drukbezochte warme baden.
inheemschen vorst uit lateren tijd beAédon , 'Aibchv , dochter van Pan-

vat , herkomstig is.

Adyrmachidae, 'Aóvg,uaxí'at , liby

-

sche volkstam , oudtijds langs de kust
ten W. van Aegypte woonachtig.
later naar Marmarica verhuisd.
Aea , Ara , 't ver afgelegen zonneland , zetel van den colchischen koning
Aeètes , = Colchis.

Aeaces, Aidxrjs. 1) Tyran van Sa mos, vader van Polycrátes , ± 530. —
2) Kleinzoon des vorigen , door Aristogóras uit Samos verdreven, doch met
behulp der Perzen hersteld.
Aeacides , Aiaxí3is , Peleus, Telámon of Phocus, als zonen ; Achilles,
als kleinzoon; Neoptolémus, als achterkleinzoon van Aeacus ; Pyrrhus, koning
van Epirus . die zich evenals Perseus,
koning van Macedonie, beroemde uit het
geslacht van Achilles gesproten te zijn.
Aeacus, Aiaxós , zoon van Zeus en
Aegina, de dochter van den riviergod
Asopus, vader van Telámon en Peleus,

geboren op 't naar zijne moeder genoemde eiland Aegina, dat toen ter
tijd nog onbewoond of door eene pestontvolkt was , weshalve Zeus op de
bede van Aeacus de mieren (Mv'eM21xes)
in menschen herschiep , van waar hun
naam van Myrmidoniers. Om zijne
rechtvaardigheid en vroomheid was
Aeacus bij en na zijn leven de lieve
goden en menschen; eens-lingva
beriepen de goden zich op zijne uitspraak ; eens gaven ze op zijn gebed
na langdurige droogte regen en na
zijn dood werd hij tot derden rechter
in de onderwereld aangesteld .
Aeaea, Aiaí^. 1) Bijnaam der toovernimf Circe ; van waar Aeaeae artes,
Aeaea carmina, tooverkunsten, tooverformulieren. — 2) Bijnaam van Medèa.
--- 3r Eiland van Circe, onzeker waar
gelegen, bij lateren gehouden voor
Circeii in Ita.lie.
Aebura, stad der Carpetaniers in
Hispania Tarraconensis.
Aeelánum , stad der Hirpinen in
Samnium, ten Z. van Beneventum.
Aedepsus , Aibppós , stad in 't N.

dáreus , gehuwd met den thebaanschen
koning Zethus, wien ze een eenigen
zoon Itylus baarde. Terwijl ze uit
naijver op Nii be , haar broeders gemalin , den oudsten zoon dezer met 12
kinderen gezegende moeder waande te
dooden , doodde ze in blinde drift haar
eigen zoon. Zeus veranderde haar uit
deernis in eene nachtegaal, die in
smeltende klaagtoonen hare moeder
-smarten
uitstort.
Aedui , een der machtigste volk stammen in Gallie tusschen de Liger
(Loire) en Arar (Saone), met de hoofdstad Bibracte ; de eersten , die met
Rome verbonden waren onder den naam
van „broeders en verwanten ". Bij zijne
komst in Gallie (58) herstelde Caesar
hunne door Ariovistus onderdrukte vrij
macht.
-heidn
Aeétës, Airs, zoon van Helios en
Persèis , vader van Medèa en Apsyrtus
en broeder van Circe , regeerde over
Colchis ten tijde dat Phrixus er 't gou-

den vlies overbracht. Zie verder APSYRTL'S, ARGONAUTAE, MEDEA.

Aeétias, Aeëtis of Aeëtine,
Medèa, als dochter van Aeètes.
Aefula, bergstad der Aecquers tusschen Praeneste en Tibur.
Aegae, Aïyat. 1) Eene der 12 achaeische bondsteden op de N.kust van
Achaia, aan den mond der rivier Crathis met een beroemden tempel van
Poseidon (Aiyaios), later uitgestorven. 2) Stad van Emathia in Macedonie ,
voormalige zetel en begraafplaats der
macedonische koningen. -- 3) Stad op
de W.kust van Euboea, aan Poseidon
gewijd. --- 4) ook Aiyaiac, eene der
12 aeolische steden in Klein-Azie nabij
de zee , ten N. van Smyrna. -- 5)
Havenstad in Cilicie op een ver in de
golf van Issus uitstekende landtong.
Aegaeón , Alyal wv, een der 3 zonen
van Urb,nos en Gaea, reuzen met 100
armen en 50 hoofden , die door hun
ergdenkenden vader in de diepten der
aarde opgesloten werden . doch door
Zeus te hulp geroepen , de hemelbe-
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Aegaeum mare.

Aeginium.

stormende Titanen overwonnen en hen
in den Tartarus bewaakten. In de
taal del' goden heette Aegaeon Briareus
(de vervaarlijke). Elders is hij een
der Giganten; bij anderen een machtige
zeegod enz. Eens verloste hij Zeus
door zijne tegenwoordigheid aIleen,
toen Poseidon, Hera, en Pallas Athene
hem in boeien wilden slaan.

Aegiale, AlrtaA'Yj, -eta, dochter of
kleindochter van Adrastus (van daar
'A~f!a(J7:{v'Yj geheeten) en gemalin van
Diomedes.
Aegialea, Aegialus. Zie ACHAIA.
Aegialeus. Zie ADRASTUS.
Aegidae, Alyet~at, aloud thebaansch
geslacht, dat zich vel' buiten Boeotia
tot in Laconie, Cyrene en Acragas
uitbreidde.
Aegides, A lyet~'Yj~, Theseus, als zoon
van Aeg-eus.
Aegilia, AlrtA{a, eiland 1) nabij de
W.kust van Creta; - 2) nabij de W .•
kust van Euboea, tegenover Attica.
Aegina, Aly{v'Yj, eertijds Oenone of
Oenopia, nu Engia, bergachtig eiland
in de Saronische golf, ± 200 stadien
groot, werd (als 't heette) naar Aegina,
dochter van den riviergod Asopus en
moeder van A.eacus, genoemd. Aeacus
regeerde er over de door Zeus uit
mieren geschapen menschen (Myrmidoniers). Eerst werd het bevolkt door
Achaeers uit Phlius , later door Doriers
nit Epidaurus, van waar dorische taal
en zeden de heerschende bIeven. Ook
Iuidt het verhaal, dat de argivische
koning Phidon aldaar een beroemde
zilvermunt vestigde (± 745). Door
handel en zeevaart klom Aegina tot
hoogen bloei en nam, nadat het in de
Bde eeuw van Epidaurus onafhanklijk
geworden was, al meer en meer in
welvaart en luister toe, ja verhief zich
tot de eerste zeemogendheid en tevens
tot een hoofdzetel van beeldende kunst,
Door geheel Griekenland was 't aeginetische stelseI van munten en gewichten verbreid. N a de perzische oorlogen
geraakte Aegina in verval door de vijandelijkheden met A thene, die eerst de
verwoesting del' vloot, weldra die van
't eiland zelf en 431 de verdrijving der
inwoners ten gevolge hadden. De fraaie
hoofdstad A e ~ ina in 't NW. _gelegen was wijd en zijd beroemd om
hare vele kunstwerken. open bare gebouwen en tempels. Op den top van
den hoogsten berg stond in 't NO.
van 't eiland het aloude altaar van Zeus
Panhellenius.
Aeginium, AlJ!(lJ l 0 1J , stad der 'I'ym-

Aegaeum mare, Alyatov

;niAayo~,

Aegeische zee, nu grieksche Archipel,
ten N. door 'I'hracie en Macedonie, ten
W. door Griekenland, ten O. door KleinAzie begrensd. De Cycladen en Sporaden zijn de 2 zuidelijkste eilandengroepen, de eerste door de M yrtoische
zee van Attica en den Peloponnesus,
de andere door de Icarische zee van
Carie en lonie gescheiden. De 001'sprong van den naam del' Aegelsche
zee is onzeker.
Aegaeus, Alyaro~, bijnaam van den
zeegod Poseidon.
Aegaleos, Alya).eco~, bergr'ug op de
W.kust van Attica tegenover Salamis,
van welken Xerxes (480) op den zeeslag tusschen zijne en de grieksche
vloot neerzag.
Aegates, de Geiteneilanden , 3 in
getal (Aegiisa of Capraria, Phorbantia
en Riera) op de W.kuRt van Sicilie
tusschen kaap Drepanum en kaap Lilybaeum, bij welke de Romeinen (241)
den zeeslag wonnen, die een einde
maakte aan den eersten punischen 001'log.
Aegesta. Zie SEGESTA.
Aegeus, Alyev~. 1) Zoon van Pandion , oud-atheensch koning, die door
de 50 Pallantiden van den troon gestooten , doch later door zijn zoon
Theseus in de regeering hersteld werd.
Toen deze naar Creta vertrok om den
Minotaurus te dooden, had hij beloofd
bij zijn terugkeer de zwarte zeilen als
zegeteeken in witte te veranderen ; doch
naardien zijn zoon deze belofte vergoat, stortte Aegeus zich uit wanhoop in
de zee, die van daar volgens 't gewone
verhaal den naam van Aegelsche droeg.
Oorspronklijk was Aegeus een andere
naam van Poseidon, den stamvader
del' Ioniers,

Aegipan.

Aegyptus.

phaeërs , grensvesting tusschen Epirus
en Thessalie.
Aegipan , Aiyérav, zoon van Zeus
en Aega, of wel zoogbroeder van Zeus,
werd als steenbok (are) naar den Dierenriem overgebracht. Later waren er
meer van deze soort, die als veldgoden
met horens , bokspooten en ruige haren
voorgesteld werden.

Aegos potamos , At yós rroza^Coí, ,,geitenrivier" met een gelijknamig stadje
op de O. kust van den thracischen
Chersonesus , bekend door de nederlaag
der atheensche vloot (405).
Aegosthéna , rá Aiyóó%va , sterke
stad op de N.W.kust van Megáris
Aegüsa , Aiyovoa , zuidelijkste der
Aegatische eilanden , tegenover kaap
Lilybaeum.
Aegypsus , oude stad in Beneden
aan den Donau.
-Moesi,
Aegyptius , Atyvrzzcos , in de Odyssee
een grijsaard van groot gezag op Ithaca,
met Odysseus bevriend.
Aegyptus, Aïyv^rzos , zoon van Belus,
koning van Aegypte , had 50 zonen,
evenals zijn tweelingbroeder Danaus
50 dochters. Toen deze uit vrees voor
hinderlagen naar Argos vluchtte , volg
zonen van Aegyptus , die-denhm
zijne dochters wenschten te huwen.
Danaus gaf zijne toestemming , doch
stelde de zusters dolken ter hand, om
elk haren man in den bruiloftsnacht te
dooden. Dit gebeurde; Lynceus alleen
j werd door Hypermnestra in het leven

Aegiplancton

,

Aiy&r2ayxzov Leos ,

berg in Megaris , alleen bij Aeschylus

vermeld.

Aeg i ra , Aryetea , eertijds Hyperesia,
eene der 12 achaeische steden , op eene
hoogte aan zee gelegen.
Aegirusa, Aiycoóeooa, eene der 12
aeolisclie steden in Klein-Azie.
Aegis , Ai yís , de Aegis , het in de
duisternis van donderwolken gehulde ,
door Hephaestus gesmede schild van
Zeus , bij tijd en wijle ook door Pallas
Athene en door Apollo gedragen.
Aegisthus , AI 'to os , de zoon van
Thyestes , den broeder van Atreus , bij
zijne eigen dochter Pelopia , die hij
niet kende. Door zijne moeder te vondeling gelegd, werd hij later door
Atreus , die Thyestes uit Mycene verdreven had, als eigen zoon aangenomen.
Toen deze hem beval Thyestes te ver
bracht Aegisthus hem zelf,-morden,
terwijl hij aan 't strand offerde, om
't leven en nam met zijn vader 't overgeërfde gebied in 't bezit. Bij Homerus , die van deze noodlottige voorvallen niet gewaagt , volgt hij Thyestes
ongehinderd in de regeering op. Aan
den trojaanschen oorlog nam hij geen
deel , maar verleidde intusschen Clytemnestra, bracht vervolgens haren echt
bij zijne thuis--genotAam
komst uit Troje om hals en regeerde
'7 jaren over Mycene , om in 't achtste
met zijne boeleerster onder het wrekend
staal van Orestes , den zoon van Agamemnon , te sneven.
Aegium , A^ytov , eene der 12 steden
van Achaie , dicht aan de kust met een
voortreflijke haven en velerlei tempels,
na den ondergang van Helice zetel der
bondsvergadering , nu Vostitza
Aegle , Aiy2i „glans", eene der Hes
Najaden en der Heliaden.-peridn,
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gespaard.

Aegyptus , rii Aïyv.zros , Aegypte in
den NO hoek van Africa gelegen,
ten N. door de Middellandsche zee,
ten O. door Palestina , Arabia Petraea en de Roode Zee , ten Z. door
Aethiopie , ten W. door Libye begrensd. De Nijl , Aegypte's eenige
rivier en levensader (in de Odyssee
ook A e g y p t u s geheeten) , treedt er
uit Aethiopie bij Syene binnen , stroomt
N.waarts een breede 'vallei ter lengte
van ruim 100 geogr. mijlen tot even
beneden Memphis door en verdeelde
zich in 7 armen, die 't driehoekig slibeiland Delta doorsneden en zich met
de Middellandsche zee vermengden.
Geregeld zet de rivier 't omgelegen
dal van Augustus tot October onder
water en herschept met haar achter
slijk de dorre zandvlakten in-blijvend
de weligste landouwen ; van waar
Aegypte te recht een geschenk van
den Nijl heette. Buiten 't eigenlijk
stroomgebied lagen er nog 3 oasen in
de libysche woestijn. Sedert onheug-
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lijke tijden leefde hier een hoogbegaafd ,
Aelia gens , plebejisch geslacht te
nijver en kunstlievend volk , onder een Rome , met de families der Galli , Lagevestigde monarchie en deugdelijke miae, Paeti en Tuberones.
instellingen , dat eeuwen lang door
Aelló . Zie HARPYIAE.

nationale geest- en krachtsontwikkeling
Aemilia, derde dochter van den bij
uitblonk. Na een schitterend verleden Cannae gesneuvelden L. .emilius Pauwerd Aegypte door de verovering van lus, gemalin van Scipio Africanus Maior
Cambyses eene perzische provincie (525 en moeder der beroemde Cornelia.
—332), doch ging na Alexander d. G.,
Aemilia gens, oud - patricisch gedie er Alexandrie stichtte , onder de slacht te Rome met de families der
Lagiden (323-30) als middelpunt van Lepidi , Pauli en Scauri.
't wereldverkeer en hoofdzetel van en- '
Aemiliánus , toenaam van P. Corcyclopedische geleerdheid een nieuwe nelius Scipio Africanus Minor , als
toekomst te gemoet. In den rom. keizer- zoon van L. Aemilius Paulus. Zie
tijd wast een der parelen van 't wereld scIPIo no. 5.
rijk. De vruchtbaarheid van den grond .
Aemilia Via , straatweg aangelegd
de ligging tusschen Europa, Arabie en onder
't consulaat van M. Aemilius
Indie , de bedrijvigheid der bevolking, Lepidus ( 8) tot voortzetting der Via
benevens een haven als die van AlexanFlaminia , doorkruiste van Ariminum
drie, deden de twee rijkste bronnen van
over Bononia, Mutina , Parma, Plawelvaart (landbouw en koophandel) centia tot Medioldnum 't hart van Gallia
voortdurend vloeien. Van ouds her was Cispa Lana en Cisalpina en werd later
't Nijldal verdeeld in Beneden -Aegypte tot Aquilèia verlengd.
(of Delta naar de grieksche letter A) en
Aenaria, Aivaeta, ook Pit.hecusa
Boven -Aegypte (of Thebais naar de en Inarime, nu Ischia, vulkanisch
hoofdstad Thebe) ; uit latere eeuw dag- eiland aan de kust van Campanie , bij
teekent Midden -Aegypte (of Heptanoden ingang der golf van Napels. onder
mis naar de 7 districten). 't Volk met 't welk volgens rom. dichters de reus
zijn godsdienst. zeden , wetten en inTyphoeus begraven lag.
stellingen, 't land met zijn klimaat,
Aenéa , AïvECa, stad op de I^T.W.bodem , kanalen en kunstgewrochten
aan de Thermaials pyramiden , obelisken , tempels en punt van Chalcidice
paleizen , behoort tot de merkwaardigste sche golf.
Aeneadés , Ascanius of Iulus , als
der geheele oudheid. Van daar dat
grieksche wijsgeeren en ge; eerden zoon van Aenèas ; ook Augustus , als
(Hellanieus , Herodótus, Pythagoras . uit den bloede van Aeneas ; A e n e aAnaxagóras , Plato) naar Aegypte to- d a e , de tochtgenooten van Aeneas of
gen , om er uit den mond der priesters 1 de Trojanen ; ook de Romeinen als
wijsheid te hooren en de wonderen der gewaande afstammelingen van Aeneas.
I Aeneas , Atveías , trojaansche held
menschenhand të aanschouwen
zoon van Anchises en Aphrodite, op
Elath
in
't
O.
Aelana zá A)2ava
te Dardánus bij
T. , haven- en handelstad in Arabia den Ida geboren en
opPetraea, aan den gelijknamigen inham Alcathous, den man zijner zuster,
gevoed , nam eerst geen deel aan den
in 't N.O. der Roode zee.
oorlog; doch liet, eens
Aelia Capitoline, naam van 't door trojaanschen
door Achilles bij zijne kudden op den
keizer Aelius Hadrianus 130 n. C. her- Ida overrompeld enuitgeplunderd,
bouwde Jeruzalem.
t herdersleven varen en trok met zijne
Aeliánus , C 1 a u d i u s , Aiivavós , I Dardaniers tegen de Grieken. Sedert
van Praeneste (± 230 n. C ) , door 2 I dien tijd is hij met Hector de steunwerken : Hocxí2 ^I iozo ta (gemengde pilaar van
Troje , bij goden en men
verhalen) en Hat d ó)cov iócórizos (bij - schen evenzeer bemind. Hij waagt
zonderheden uit de dierenwereld) be- zich in 't volle slaggewoel , doch wordt
kend.
in doodsgevaar telkens wonderdadig
-

.

Aeneas.
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gered , door Aphrodite en Apollo uit
de handen van Diomèdes , door Poseidon uit die van Achilles. Homerus
ziet in hem en zijne nakomelingen de
voorbestemde troonopvolgers van 't bij
de goden gehate geslacht van Priámus.
Naar luid der latere verhalen begeeft
hij zich na den val van Troje met
zijne vrienden en de beelden der goden,
o. a. 't Palladium , raar den naburigen
berg Ida en van daar over zee naar
Latium in Italie. Uitvoerig heeft de
dichter Vergilius
ergilius deze zwerftochten in de Aeneis bezongen. Te weten:
nadat Aeneas zijn zinkend vaderland
tot het uiterste verdedigd had , verliet
hij , in vrome onderwerping aan den
wil van 't noodlot (van daar pias Aeneas),
onder de hoede zijner moeder, met zijn
vader op den rug, met zijn zoon Ascanius aan de hand en zijne vrouw Creusa
achter zich . de brandende stad , om in
Hesperie (W.land) een nieuw vaderland
te zoeken. Langs de kusten van Thracie
vaart hij met tal van vluchtelingen op
20 schepen , onder velerlei gevaren,
naar Delos , Greta , Epirus en Sicilie,
totdat hij , door een storm naar de kust
van Africa gedreven , een tijd lang te
Carthago aan 't hof van Dido vertoeft.
Na 7 jaren zwervens, overal door den
haat van Juno vervolgd , bereikt hij
't beloofde Latium en wordt bij zijne
landing gastvrij ontvangen door Latinus, den koning der Aborigines , wiens
dochter Lavinia hij op bevel der godspraak huwt, zijnde Creusa bij zijn
vertrek uit Troje op wonderbare wijze
verdwenen. Na de stichting van Lavinium geraakt hij met Turnus, den
dapperen koning der Rutuliers, aan
wien Lavinia verloofd was, in oorlog
en velt na afwisselende kansen zijn
onverzoenlijken vijand in een tweegevecht. Met deze overwinning eindigt de Aeneis. Nadat hij korter of
langer over de vereenigde Aborigines
en Trojanen geregeerd had, sneuvelde
Aeneas in een slag tegen de met den
tyrrheenschen koning Mezentius verbonden Rutuliers of wel verdronk hij
in de rivier Numicius. Ten hemel
opgevaren, werd hij onder den naam
van Iupiter indiges vereerd. Voor

't overige berust de komst van Aeneas
in Italie en dientengevolge ook de afstamming der Romeinen van de Trojanen niet op historische gronden en
wordt terecht betwijfeld of liever geheel verworpen.
Aenéas Silvius, derde in de rij der
mythische koningen van Alba Longa.

Aenesidém us , AiveoAy.eos ,
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tisch wijsgeer uit Gnossus op Creta,
jongere tijdgenoot van Cicero.
Aeniãnes , Aivtáves , oud-griek,-che
volkstam nabij den berg Ossa, later
in Z. -Thessalie, tusschen den Oeta
en Othrys, aan de boorden van den
Sperchèus woonachtig.
Aenus, Atvos. 1) Oude stad in
Thracie , nabij den mond van den Hebrus , in de Ilias vermeld en tot in
later tijd nog van belang, door Aeoliers,
niet door Aenèas, zooals Vergilius wil,
gesticht. -- 2) Grensrivier tusschen
Raetia en Noricum, nu Inn.
Aeóles , ook Aeol i i , Ato^sis , een
der helleensche hoofdstammen , die oor
thuis behoort-spronklijThea
en zich van daar in Boeotie en elders
in Griekenland uitbreidde tot over de
Aegeïsche zee op de N.W.kust van
Klein-Azie en op 't eiland Lesbos (van
waar bij Horatius Aeolium carmen voor
de lesbische lierpoezie van Sappho en
Alcaeus).
Aeoiia , AtW a , fabelachtig eiland,
in de Odyssee 't verblijf van den koning der winden Aeiilus (zie ald.) , later
met een der Aeolische eilanden ver
-enzlvigd.
Aeoliae insu lae , ai Atd) ov vi oot ,
nu Liparische eilanden , ten N.O. van
Sicilie , waar Aei lus , de koning der
winden, regeerde (zie AEOLIA) . Naar
't aan Hephaestus gewijde Hiéra heet
de groep ook Hephaestiádes (Vul
naar 't grootste Lipára L i -canie)of
-pareofLins.
Aeolides , Aio),íór^s , Athámas , Cretheus, Sisyphus , Salmóneus enz als
zonen van Aeolus ; ook Cephálus ,
Odysseus , Phrixus , als kleinzonen van
Aeolus.
Aeolis, AboUs, Canáce of Alcyone,
als dochters van Aeolus.
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Aeolis , A. io2ís. 1) Gewest van Mysie wende en tevens krijgzuchtige volkop de W.kust van Klein-Azie . tus- stam in Italie , die op de. grensgeschen Troas ten N. en de rivier Hermes bergten van Latium , tusschen de Laten Z. gelegen , benevens de eilanden tijnen , Herniciers en Marsen, aan
Tenédos en Lesbos, sedert oude tijden beide oevers der Anio rondom de stedoor aeolische Grieken bevolkt. De 12 den Alba , Tibur, Bola en Praeneste
machtigste steden : Cyme , Larissa , woonde en- in verbond met de stamNeontichus , Temnus , Cilia , Notium , verwante Volscen langer dan eerre eeuw
Aegirüsa, Pitáne , A egaeae , Myrina , tegen Rome de wapens voerde , doch
Grynèa en Smyrna waren door een 389 door Camillus beteugeld en 304
bond vereenigd , maar moesten zich voor goed onderworpen werd. Van
achtereenvolgens aan de Lydiers en den berg Algidus plachten ze hunne
aan de Perzen onderwerpen. — 2) Z.W. strooptochten in 't rom. gebied te doen.
Aequi Falisei . Zie FALERII .
helft van 't latere Thessaliótis, met de
hoofdstad Arne. — 3) 't Latere gebied
Aequimelium , open plein te Rome
van Calydon en Pleuron in Z.-Aetolie aan de Z.zijde van 't Capitool , waar
Aeolus, Aióos. 1) Een der drie 't huis van Spurius Maelius (zie aid.)
zonen van Hellen , thessalisch vorst gestaan had.
en mythisch stamvader van den aeoli Aerópé , 'A o' ^ dochter van den
schen volkstam. Tot zijn talrijk kroost cretensischen koning Catreus, gemalin
behooren Sisyphus , Athámas , Cretheus van Plisthénes , moeder van A gamemen Salmóneus. — 2) Zoon van Hippotes, non en Menelaus, werd in haar later
in de Odyssee de gelukkige , met de huwelijk met Atreus , naar wien hare
goden bevriende , met 12 kinderen beide zonen meestal Atriden heeten,
(6 zonen en 6 dochters) gezegende door Thyestes tot overspel verleid.
koning op 't drijvend eiland Aeolie ,
Heropus Wéeonos , oud-macedoniwien Zeus 't bestuur verleend had over sche koningsnaam.
daar
aangelanden
hij
den
,
die
winden
de
AesáCUS , Aï^axos , zoon van PriáOdysseus uit bijzondere gunst in een mus en Alegirrhóe die zich uit verlederen zak op reis meégaf. Door latere twijfeling
over den dood zijner geliefde
dichters werd hij tot een halven god
Hesperia in zee stortte en door Thetis
veI•heven, die storm en onweer verwekt
in een duiker veranderd werd. Elders
of bedaart en de winden in een berg- heet zijne moeder Arisbe en huwde hij
spelonk der Aeolische eilanden gekeAsterope.
tend houdt.
Aesarus ook Aesar, rivier van Brut
ko
Mythisch
1)
Aepytus, .fiï^tvzos
tium
in Beneden -Italie bij Croton, nu
gening in Arcadie , regeerde over 't
Esaro
bied van Phaesane aan den Alphèus
Aeseh'ines , Aiox(v'c. 1) Atheensch
dat later A e p y t is heette. — 2) Jong leerste zoon van den messenischen koning wijsgeer, een arm maar getrouw van
in tal
Cresphontes en Merope, de dochter ling van Socrates, wien hij
her-.
van den arcadischen koning Cypsélus , fraaie , nu verloren samenspraken
zijn naam dragen,
bij wien hij als knaap aan 't hof ver- dacht. De 3, die nog
der grootste
keerde , toen zijn vader en broeders zijn onecht. -- 2) Een
(± 390-314) ,
in een opstand vermoord waren. Op atheensche redenaars
manbaren leeftijd in zijn vaderlijk ge- zoon van onbemiddelde ouders, voorzag
in
bied teruggekeerd , strafte hij de schul- eerst als klerk bij lagere beambtengedigen , stiet Polyphontes , die Merope zijn onderhoud , beproefde toen zijn
nam vertot een huwelijk gedwongen had , van luk en talent op het tooneel , invloedden troon en regeerde zoo roemrijk volgens dienst bij de twee
Aristóphon en Eudat de messenische koningen zich voor- rijkste partijhoofden
van staat
taan niet langer Heracliden , maar billus , zag zich tot secretaris
bevorderd en trad. in de volksvergadeA e p y t i d e n noemden.
dat hij in
Aequi , ook A e q u i c o l i , landbou- ring met zooveel bijval op ,
,

,

-

.

.

.

Aeschylus.

Aeson.

15

347 tot lid der ambassade verkozen trilogie der Oresteia te Athene opgewerd om vredesonderhandelingen met
Philippus van Macedonie te voeren.
Van dien tijd af was en bleef hij de
verklaarde voorstander der macedonische partij en de gezworen vijand van
Demosthénes. Na een tweede gezant
(346) te Athene teruggekeerd en-schap
door Timarchus van plichtverzaking (îra,oarree,af3Eía) aangeklaagd, wist hij zich
door een zijdelingsche tegenaanklacht
te redden en behaalde een schitterende
overwinning door eene redevoering, die
nog bestaat. Toen Demosthenes (343)
de aanklacht hernieuwde , gaf hij een
verweerschrift uit en werd door de
gezworenen vrijgesproken. Intusschen
bleef hij steeds ten gunste van Philippus
gezind en werkzaam. Dit bleek vooral
uit zijn hardnekkig verzet tegen 't voorstel van Ctesiphon (338) om Demosthenes
van staatswege een gouden krans te
vereeren , dat hij met al de kracht
zijner welsprekendheid bestreed in eene
rede, welke door Demosthenes , op wien
hij 't eigenlijk gemunt had, zijner
waardig beantwoord werd. Aeschines
leed bij de uitspraak (330) de nederlaag , verliet Athene en begaf zich eerst
naar Ephèsus , toen naar Rhodus en
ten slotte naar Samos , waar hij stierf
(314). 's Mans 3 redevoeringen worden
als meesterstukken van attische wel
geroemd en zijn voor de-sprekndhi
kennis der ingewikkelde politiek van
den toenmaligen tijd onmisbaar. Van
karakter steekt Aeschines bij Demosthenes ongunstig af.
Aeschylus , Aïoxv2os , een der beroemdste grieksche treurs p eldichters,
zoon van Euphorion , te Eleusis 525
geboren, vocht met zijne broeders Cynaegirus en Aminius bij Marathon , bij
Salamis en Plataea. Na een eerste min

voerd en met den eersten prijs bekroond.
In datzelfde of 't volgend jaar bezocht
hij Sicilie weer en stierf te Gela (456).
Verheven eenvoudigheid, hooge ernst
en diep gevoel kenmerken zijne stukken,
waarin 't onverbidlijke noodlot en de
eeuwige gerechtigheid eene hoofdrol
spelen. Talrijk en groot zijn de verbeteringen door Aeschylus zoowel in
den aanleg en de bewerking als in de
opvoering der stukken , in den tooneeltoestel en 't costuum aangebracht,
als daar zijn een tweede acteur
(óevre2aycvvtar^) en de daaruit voortgevloeide dialoog tot afwisseling van
't koor, een mantel (Zí a,uvs) en slepend
gewaad (6vo,ua), maskers en brozen
(xo' o,ovoc) , ten einde houding en voorkomen indrukwekkender te maken.
Ook voerde hij nieuwe reidansen in
en gaf 't voorbeeld der trilogie , eene
trits van door stof en inhoud als door
een fijnen draad verbonden treurspelen , die doorgaans met een kluchtspel
(óOá,ua aazveixóv) besloten werden.
Om die redenen verdiende hij met recht
de vader van 't grieksche treurspel te
heeten. Van de 70 tot 90 stukken , die
Aeschylus vervaardigde , zijn nog 7
over : de Perzen (]14 oac) , de Zeven
tegen Thebe (Erza -Tri eiflat) , de
Smeekelingen (`JxEZl^es), Prometheus
(IIeo,u19sys beapcózis) , Agamemnon
('Aya,uÉ,uvcov), de Choëphoren (Xoijggóeoc), de Eumenides (EU^usvl es) van
welke de laatste 3 de triologie der
Oresteia uitmaken.
Aesculapius . Zie ASCLEPIOS.
Aesépus , A)'agiros , O. grensrivier
van Troas , die bij Cyzïcus in de Propontis valt.
Aesernia, stad in Samnium, bij de
gelukkige proeve (499) behaalde hij (484)
bronnen van den Vulturnus en aan den
den prijs in den tragischen wedstrijd
voet der Apennijnen , 263 rom. kolonie,
en nogmaals 472 met eene trilogie,
nu Isernia.
tot welke de Perzen , 't oudste zijner
Aesis , grensrivier tusschen Pisénum
overgebleven stukken, behoorde. Door
zijn jongeren kunstgenoot Sophócles en Umbrie (nu Esino) met de stad
(468) overwonnen, verliet hij Athene, A e s i s, nu Jesi, op den linkeroever.
Aesón , AiIcvv, zoon van Cretheus
om zich naar Hiéro van Syracuse te
begeven, hoewel hij later nog eenmaal en Tyro , die , door zijn halfbroeder
terugkeerde; ten minste werd 458 zijne Pelias van de regeering over Iolcos uit,
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gesloten en, gedurende de afwezigheid
van zijn dapperen zoon Iáson met den
dood bedreigd, zich zelven door 't drinken van stierenbloed 't leven benam.
Bij Ovidius ziet Aeson hoogbejaard zijn
zoon uit Colchis terugkeeren en wordt
door de toovermiddelen van Medéa
verjongd.
Aesonides , Aiooviins , Iason , als
zoon van Aeson (zie aid.).
Aesópus , Aiocv'ros, grieksch fabeldichter (± 510) , tijdgenoot van Solon,
van geboorte een phrygische slaaf. die
door een zijner meesters . den wijsgeer
Iadmon van Samos, vrijgelaten werd
en vervolgens reizen g=ng. Zoo bezocht hij Croesus , die hem met eene
opdracht naar Delphi zond , waar hij
van tempelroof beticht en laaghartig
in een afgrond gestort werd. Later
tijd bracht aangaande zijn persoon en
leven allerlei andere sprookjes in de
wereld , b.v. dat hij een mismaakte
dwerg en hofnar geweest was. Of er
ooit een Aesopus geleefd en zoo ja,
of hij zijne fabels zelf te boek gesteld
heeft, wordt in twijfel getrokken; maar
zeker is , dat te Athene later onder
zijn naam zede- en staatkundige fabels
(Aiacó'retot ,uv8ot) in omloop waren,
die o. a. door Socrates in verzen gebracht werden. Van zoodanige bewerkingen is de grieksche van Babrius,
de latijnsche van Phaedrus overgebleven. De fabels in proza, nu nog onder
den naam van Aesopus bekend, zijn
ongetwijfeld van lateren oorsprong.
Aesópus , Claudius , de grootste
acteur der Romeinen in het treurspel,
van wiens bevrienden omgang Cicero
veel partij trok voor zijne voordracht.
Hij muntte door levendig spel en sprekende gebaren uit. Bij de inwijding
van den schouwburg van Pompejus (55)
begaf hem op gevorderden leeftijd onder
't spelen de stem. 't Ontzaglijk ver mogen, dat hij met zijne kunst verdiend had , werd door zijn zoon zoo
spoedig mogelijk verkwist.
Aestl i , kustvolk in 't N.O. van Germanie, bekend door 't barnsteen, dat
ze inzamelden en glessum noemden.
Aesula. Zie AEFULA.

Aesyétes , Aicvs ri , trojaansche
held, wiens grafteeken buiten Troje
in de Ilias vermeld wordt.
Aethalia , A18a21a, ook 11v a (Elba),
eilandje in de Tyrrheensche zee , tusschen de kust van Etrurie en Corsica,
rijk aan ijzermijnen , van waar de naam.
Aethalides , Ai9aA s, zoon van
Hermes en Eupolemia, heraut der Argonauten , met een zóó weergaloos geheugen begaafd, dat zijne ziel, die na
velerlei verhuizingen in 't lichaam van
Pythagoras belandde , zich toen nog
hare vroegere lotwisselingen wist te
herinneren.
Aeth ees, Athxeg, epirotische volk stam in den N.W. hoek van Thessalie
bij den Pindus.
Aethiopes , Ait ores (gew. afgeleid
van ac''w ik verbrand en (p gezicht), bij
Homerus een menschenras , goedaardig
van inborst en met de goden bevriend,
rondom den Z. rand der aarde 0.- en
W.waarts tot diep in Azie en Africa
woonachtig. In hun midden werd
Menelaus op zijne reis van Troje naar
Sparta feestelijk onthaald. In 't alg.
omvat na Herodótus deze benaming alle
negerstammen in Binnen -Africa, ten
Z. van Mauretanie, van de libysche
woestijn en Aegypte, tusschen de Atlantische en Roode Zee , ook hier en
daar in zie , zelfs in Europa. In
't bijz. worden er de inwoners van 't
eigenlijk Aethiopie mee bedoeld.
Aethiopia, Aitho'ría, Koesj in 't O.
T., nu Nubie, Kordofan, Sennaar en
Abyssinie , ten Z. van Aegypte , ten
W. van de Roode zee, ten N. en N O.
van de onbekende binnenlanden van
Africa gelegen , door tal van negerstammen bewoond. Naar 't goudrijke
Nubie werd uit Aegypte hoogere beschaving overgeplant. Daar bloeide een
machtige priesterstaat , met Meróe tot
hoofdzetel. Eens beheerschten aethiopische koningen voorkort Boven -Aegypte
(zie SABACON). De Ptolemaeën zonden
grieksch-aegyptische volkplantingen
naar Aethiopie , zonder 't echter aan
hun gezag te kunnen onderwerpen.
Ook de Romeinen gelukte dit niet,
hoewel hun veldheer Petronius (22)

Aethra.
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de krijgzuchtige koningin Candace uit Z. door den W. uithoek der CorinAegypte verjoeg en Napata veroverde. thische golf begrensd. 't Grondgebied
Aethra, Alla a . 1) Dochter van Pit- was niet ten allen tijde even groot.
theus, den koning van Troezen, modder Oud-Aetolie strekte zich van den
van Theseus. Uit Aphidnae (zie ald.) Achelóus tot Cal^don , Nieuw-Aetolie
of Athene door de Dioscuren naar Sparta (Érlxzizos) van Calydon tot de Locri
weggevoerd , vertrok ze als slavin met Ozolae uit. Behalve aan de kusten was
Heléna naar Troje, doch werd, bij de de grond ruw en dor, vol bergen en
verwoesting der stad , door hare klein- bosschen met wilde dieren (calydonisch
zonen Acámas en Demóphon uit hare wildzwijn). Tot de oudste inwoners
dienstbaarheid verlost. — 2) Dochter behooren Cureten, Leléges en HHyanten;
van Oceanus, bij welke Atlas 12 dochters doch al vroeg vestigden zich daar Grie(de Hyaden) en een zoon Hyas ver- ken uit Elis. De Aetoliërs (A e t ó 1 i,
Ahw2ot) namen onder hun koning
wekte.
Aëtion , 'AEZ1wv, beroemd schilder Thoas deel aan den trojaanschen ooren beeldhouwer uit, den tijd van Alex- log, doch bleven voor een deel in vervolg van tijd halve barbaren en leefden
ander d. G.
Aëtius, de grootste staats- en krijgs- te midden der bergen als klephten voorman zijner eeuw,. de laatste steunpilaar namelijk van jacht en roof; j a ten tijde
van 't W. rom. rijk, die (426-37) in Gal- van Thucydides (410) werd er nog wel
lie de rustelooze W.Gothen, Franken en rauw vleesch gegeten en een onverBurgundiers met geweld van wapenen staanbaar patois gesproken. Van ouds
beteugelde en de eeuwige opstanden der her bestond er tusschen de hoofdsteden
Bagauden dempte. Toen Attila met Pleuron , Pyléne , Calydon , Chalcis,
zijne horden 't Westen bedreigde wist Naupactus, Therma enz. een soort van
hij met wijs beleid bij tijds de germ. verbond, dat tegen 't midden der 3de
volkstammen tot een verbond te be eeuw met middelen van ruw geweld
wegen , met dit gevolg , dat de Hunnen een staatkundige rol speelde tegenover
op de Catalaunische velden bloedig ver - 1 Macedonia en 't Achaisch verbond.
slagen werden (451). En toch viel Aetius Nadat de Aetoliers de Romeinen tegen
als 't slachtoffer van den achterdochti- Philippes van Macedonia krachtig ondersteund hadden , kozen ze, met ondank
gen keizer Valentinianus III (454).
ejegend en aan hun lot overgelaten,
A^xvi . 1) Nu Monte Gibell0, bejegend
de zijde van Antióchus van Syria, doch
vuurspuwende berg in 't N.O. van Sici- moesten zich na diens veerlaag (189)
lie , tusschen Tauromenium en Catana. op harde voorwaarden aan Rome onderOnder den Aetna lag de reus Typhon werpen , om 146 met geheel Griekenland
of Enceládus bedolven en in 't binnenste voor goed bij 't rijk ingelijfd te worden.
smeedde Hephaestus met de Cyclopen
Aetolus , AI"CW O's , zoon van Enden donder en bliksem voor Zeus. Onder
de uitbarstingen van dezen vulkaan dymion en koning van Elis , vluchtte
wordt vermoedelijk eerre van 't jaar ter zake van een manslag naar de om479 bij Aeschylus en Pindarus , die van streken van den Achelóus en leende
425 bij Thucydides als de derde bij zijn naam aan 't latere Aetolie.
heugenis der Grieken vermeld. — 2)
Afer , D o m i t i u s , van Nemausus
't Latere Catana (zie ald.). — 3) Stad (Nimes) in Z. -Gallie , beroemd redenaar
aan den voet van den Aetna, op den te Rome uit den eersten keizertijd.
weg naar Catána , vroeger Inessa , door
Afranius , L . 1) Rom. blijspeldichter
de verdreven inwoners van Catana be- (± 100) , die in zijne stukken 't familie volkt.
en volksleven zóó naar waarheid terug AetoI a , Aizco2ta , gewest in 't W. gaf, dat hij met Menander , dien hij
van Midden-Griekenland, ten W. door I bij voorkeur tot model koos, heette te
Acarnanie , ten O. door de Locri Ozólae, wedijveren. Enkele fragmenten en een
ten N. door Epirus en Thessalie, ten i 40tal titels zijn nog over. — 2) Een
2
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man van geringe geboorte , door den I men bewoond , 2 inheemsche : Libyers
invloed van Pompejus 60 tot consul J en Aethiopiers (negers) en 2 vreemde:
gekozen en 55 als zijn legaat met Phoeniciers en Grieken. Bij verloop
Petrejus naar Hispanie gezonden. Door van tijd geraakte N.Africa geheel in
Caesar 49 bij Ilerda verslagen , begaf I de macht der Romeinen en bleef voorthij zich naar Pompejus in Griekenland, I durend even volkrijk, vruchtbaar en
woonde den slag van Pharsálus (48) welvarend. Sedert was 't verdeeld in
bij en vond na dien van Thapsus (46) Aegypte, Libye (Libya Exterior, Marop de vlucht den dood. I marica en Cyrenaica) , Africa Propria,
Africa, dcfvr^. 1) Het werelddeel I Numidie, Mauretanie; welke landen,
van dien naam , bij de Ouden weinig benevens Aethiopie en Libya Interior,
bekend. De Phoeniciers waren de eer- 't grondgebied van Africa uitmaakten
sten , die de N. kusten bezochten om I volgens de laatste berichten der oude
er handel te drijven • zij legden er in geographen. — 2) Africa P r o p r i a
of enkel Africa, 't voormalig gebied
de Ode eeuw o. a. de beroemde kolonie
van Carthago , dat 146 eene rom. proCarthago aan. De Grieken werden vincie
werd, het tegenes. Tunis, zich
door de stichting der dorische kolonie uitstrekkende tot de rivier Tusca ten
Cyréne (620) eenigzins nader met Africa w. en de Syrtis Minor ten Z.O., verbekend en ontleenden in de 6de en 5de deeld in Zeugitana in 't N. en Byzaeeuw hun meeste berichten nog aan de I cium in 't Z. , beide in hooge mate
Aegyptenaren en Phoeniciers. Volgens bloeiend en een van Rome's voorname
Herodótus liet de aegyptische koning J korenschuren.
Necho (± 600) een phoenicische vloot I
bijnaam der 2 beroemdste
Africa van de Roode tot de Middel- AfrieánuS,
landsche zee omzeilen. De ontdekkings- IScipio's ter eere van hunne overwinninin Africa (
(zie scIPIO
reis der Carthagers onder Hannogen
(±510)
g
).
die met 60 schepen de W.- en Z.kaap AfrTCUS , 2lp, de zuidwestewind,
die
uit
Africa
overwaaide
, niet zelden
(É6wreeov xeoas , capo Verde , vorov
xs^Oas, capo Roxo) bereikte, is in bij- I voor mensch en dier en plant verderflijk
zonderheden vollediger bekend uit Han- (bij Horatius pesthens).
no's eigen reisverhaal , dat nog in een I Agamedé , 'Aya, t 3 , , dochter van
grieksche vertaling bestaat. Boven- koning Augias, met alle heel- en tooverdien worden er latere land- en zee- I kruiden der aarde bekend.
tochten vooral uit den tijd der Ptole Agamédes , 'Aya e ^
s , zoon van
maeën vermeld. En toch was en bleef den orchomenischen koning Erginus,
Africa 't groote fabel- en wonderland. bouwde met zijn broeder Trophonius
Den toegang tot de binnenlanden ver- I den delphischen tempel van Apollo en
sperde de libysche woestijn (Sahara) , de schatkamer van koning Hyrieus te
hoewel Herodotus van 5 Nasamonen Hyria in Boeotie. Aan den buitenmuur
weet te verhalen, die uit het noorden I van deze wisten ze een steen zóó kunstig
midden door de woestijn heen gedrongen in te voegen, dat hij er gemaklijk
waren tot aan eene groote O.waarts I uitgenomen en de schatten aldus , zon stroomende rivier (zekerlijk den Niger der inbraak , weggeroofd konden wornabij Timbucto) en daar een klein zwart I den. Den diefstal ontdekkende , zette
menschenras aantroffen. De uitgestrekt- Hyrieus een strik en zoo werd Aga,heid van Africa laat zich niet met ze- medes gevangen. Om niet verraden
kerheid bepalen, aangezien dan eens te worden , sloeg Trophonius zijn broede Roode zee, dan eens de Nijl als I der 't hoofd af , maar zonk eerlang
O. grens aangenomen, dan weer Africa onder de aarde in de grot van Lebadéa ,
voor een eigen werelddeel , dan weer I waar ter zijner eere een orakel gesticht
voor een gedeelte van Europa of van en door de bedevaartgangers des nachts
Azie gehouden werd. Volgens Hero- een ramsoffer geslacht werd. Volgens
dotus was Africa door 4 volkstam- - een andere overlevering baden beide
-
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broeders , na de voltooiing van den
delphischen tempel, .Apollo tot belooning voor hun arbeid om 't geen voor
een mensch 't beste was en werden
den 7den dag, op welken de god hun
wensch beloofd had te vervullen, dood
gevonden.
Agamemnon, 'Ayapi ft 1J()) 1J, de zoon
van Plisthenes en Aerope of Eriphjle ,
kleinzoon van Atreus, den koning van
Mycene; bij Homerus en anderen de
zoon van Atreus (' A7:(!etor;~) en kleinzoon van Pelops. Met zijn broeder
Menelaus sleet hij zijn eerste jeugd
bij Atreus; nadat deze door Aegisthus
en Thyestes gedood was, vonden beide,
na langdurig omzwerven, eene toevlucht te Sparta. Aldaar huwde Agamemnon Clytemnestra, de dochter van
koning Tyndareos, bij welke hij Iphianassa (Iphigenra) , Chrysothemis, Laodtee (Electra) en Orestes verwekte.
Hoe hij den vaderlijken troon te Mycene
herwon, blijft onzeker. Bij Homerus
is 't niet anders dan of hij Thyestes
in vrede en als bij erfenis in de regeering opvolgt, terwijl hij volgens
andere verhalen Thyestes, den moordenaars zijns vaders , met geweld verjaagt. Sedert werd hij geroemd als
de machtigste der grieksche vorsten,
die over geheel Argos d. i. over de
grootste helft van den Peloponnesus
regeerde. In den trojaanschen oorlog,
waarvoor hij 100 schepen uitrustte,
w~rd hij tot opperbevelhebber van 't
grieksche leger verkozen. Te Aulis,
de verzamelplaats der algemeene vloot,
aangekomen, doodde hij op de jacht
.eene hinde van Artemis, die de Grieken met eene pest en volslagen windstilte strafte. Om de godin te verzoenen , aarzelde hij niet zijne eigen
dochter Iphigenia ten offer te brengen;
deze werd echter door Artemis zelve
van den dood gered. V 6ar Troje is
.;\-gamemno~ in macht, ~at Achilles
In kracht IS; de glans zlJner wapenrusting ~ de hemelsche oorsprong zijns
scepters, maar bovenal de majesteit
zijner gestalte verried zijn hoogen rang;
van oogen toch en hoofd is hij als
Zeus, van heup als Ares, van borst

als Poseidon. In het tiende jaar van
't beleg geraakte hij in twist met
Achilles en ontving, na de verwoesting der stad, Cassandra, de dochter
van Priamus , tot zijn deel van den
buit. Bij zijne thuiskomst werd hij
door Aegisthus, die intusschen Clytemnestra verleid had, aan 't feestmaal
vermoord, doch later door zijn zoon
Orestes gewroken. Bij de treurspeldichters bedrijft Clytemnestra in overleg met Aegisthus den moord.

AgamemnonTdes, ,AyafteftYovl~r;~ ,

Orestes, als zoon van Agamemnon.
Aganippe, ;AyaYlnnr;, bron aan den
voet van den Helicon in Boeotie, naar
de mythe onder den hoefslag van den
Pegasus ontsprongen, evenals de Hippocrene , die bij Ovidius ook Aganippis
heet. Beide waren aan de Muzen gewijd en bezielden wie er van dronk.
AganippTdes, de Muzen, naar de
bron Aganippe.
Agapenor,' Ayann v())(! , arcadisch
koning, die met 60 schepen aan den
trojaanschen oorlog deelnam.
AgatharchTdes, 'A'Ya{}a(!x{~r;~, van
Cnidus , grieksch geograaf (± 160),
wiens talrijke werken zoo goed als
geheel verloren zijn,
Agatharchus, 'Ay&&a(!xo~, atheensch
tooneelschilder ten tijde van Aeschylus
en Sophocles (± 440).
Agathocles, 'A'Yaf}ouAi7~, pottebakkerszoon van Thermae op Sicilie , bekend als tyran van Syracuse, werd op
jeugdigen leeftijd door zijne fraaie en
kloeke gestalte de lieveling van aHe
Syracusanen en na zijn huwelijk met
de weduwe van zijn weldoener Dama
een der eerste burgers der stad. Om
de liefde , die hij van wege 't yolk en
't leger ondervond, door de bewindvoerende partij verdreven, vluchtte hij
naar Beneden-Italie , totdat hij, na
allerlei avonturen te land en ter zee,
met geweld van wapenen Syracuse bemachtigde. Andermaal verbannen en
teruggeroepen (317), richtte hij een
bloedbad onder den adel aan en wist
zich door welberekende gestrengheid
en toegevendheid in 't oppergezag te
bevestigen. Van toen af er op be-

I
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dacht, de Carthagers uit Sicilie te ver
onderwierp hij in weinige-drijven,
jaren bijna 't geheele eiland, doch
werd 311 ter zee bij de zuidelijke rivier
Himéra door den Carthager Hamilcar,
die regelrecht op Syracuse aftrok,
verslagen. In dezen nood beraamde
Agathocles 't stoute plan , om den
oorlog naar Africa over te brengen en
drong zegevierend tot aan Carthago
door, toen hij zich door de onlusten in
Sicilie gedwongen zag vrede te maken
en af te trekken (307). Te vuur en
te zwaard herstelde hij nu zijne oppermacht en gaf zich den titel van koning
van Sicilie (305). Als zoodanig knoopte
hij verbintenissen aan met Ptolemaeus I
van Aegypte en Pyrrhus van Epirus
tegen Macedonie. Toen richtte hij
naar hartelust zijne strooptochten tegen

en Harmonia, gemalin van Echion en
moeder van Pentheus (zie aid.).
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Agbatana = EOBATANA.

Agedincum , nu Sens, hoofdstad der
Senonen in Gallia Lugdunensis.
Agenor, 'Aypva . 1) Zoon van
Poseidon , koning van Phoenicie en
vader van Cadmus en Europa. Bij
Vergilius heet Carthago de stad van
Agenor, omdat Dido van Agenor afstamde. — 2) Zoon van Antènor, een
der dapperste Trojanen.

Agenorides, Cadmus,

Phineus of Perseus , als afstammelingen
van Agenor.
Agesiláus , 'Ayr^otAaos , zoon van
Archidámus II , die na den dood van
zijn halfbroeder Agis II , wiens zoon
Leotychides onecht verklaard werd,
behulp van Lysander den troon
-de Liparische eilanden , Croton en de met
beklom (398) , trok (396) , om de Ioniers
Bruttiers. In zijn ouderdom regeerde
hij vreedzamer, zonder evenwel geluk- tegen de Perzen te verdedigen , naar
kiger dagen te beleven. Immers, ter- Klein-Azie en voerde er een voorspoedigen oorlog, doch werd midden uit
wijl hij zich nogmaals met alle kracht zijne veroveringen geroepen om
Sparta
tot een aanval op Carthago uitrustte, tegen de
verbonden wapenen van Thebe,
bracht zijn kleinzoon Archagáthus, om
troonopvolger te worden , zijn eenig Corinthe , Argos en andere door Per zisch goud opgezette steden te verdeovergebleven zoon Agathocles om hals.
digen. Bij Corona behaalde hij (394)
Zelf bezweek hij eerlang ten gevolge
een schitterende overwinning op de
van een, ook door toeleg van dezen, vijanden en
bevocht vervolgens nog
op zijn tandenstoker gewreven traag menig voordeel ,
totdat de ongelukkige
ondraaglijke
pijnen,
zoo
vergif, onder
slag bij Leuctra (371) Sparta's macht
dat hij zich uit vertwijfeling levend
fnuikte en Thebe tot den eersten staat
verbranden liet (289). Hij had 28 jaren
van Griekenland verhief. Eens nog
geregeerd.
(362) redde hij als 80jarig grijsaard
Agathodaemon , 'Aya0oóatlicov, de zijne vaderstad uit de handen van Epagoede geest, die zegen bracht over minondas en trok , na 't onbesliste gestad en land , wien ter eere bij gast vecht bij Mantinèa, aan 't hoofd van
aanheffen van den paean-malenvór't een huurleger de Aegyptenaren tegen
uit de volheid des harten ongemengde de Perzen te hulp. Op de terugreis
wijn geplengd werd.
stierf hij (360) na eerre regeering van
Agáthon, 'AyáWcov, atheensch treur- 38 jaren. Van lichaam was Agesilaus
speldichter (± 420), tijdgenoot en vriend klein , onaanzienlijk en mank , van
van Euripides en Plato , alleen nog geest en inborst een echt Spartaan,
van naam bekend.
geslepen en gehard , vastberaden en
Agathyrna, 'Ayd vena, oude stad onverwrikt op den troon zoowel als op
op de N.kust van Sicilie.
't slagveld.
Agesimbrótus, 'Ay77at 1 oros, be Agathyrsi , 'Ayá^veaot, sarmatische
volkstarn bij de rivier Maris _(Marosj) velhebber der rhodische vloot, die de
in 't carpatisch bergland , met getatou- Romeinen tegen Macedonie ondersteunde (200).
eerde huid (bij Vergilius picti A.).
Agiadae, 'Ayta^at, niet A g i d a e,
Agávé, 'Ayav,', dochter van Cadmus
-

;

Aginnum.
een der 2 spartaansche koningshuizen ,
genoemd naar Agis I.
Ag i n n u m, stad der Nitiobrigen in
Gallia Aquitanica, nu Agen met vele
overblijfselen.
Agis , Aycs , spartaansche koningsnaam. 1) Zoon van Eurysthénes en
stamvader der Agiaden (± 980). —
2) Zoon van Archidámus II (427-398) ,
die in den peloponnesischen oorlog herhaaldelijk Attica afstroopte , de Argiven
418 en 417 gevoelige neerlagen toebracht en tot groote afbreuk van Attica
413 Decelia bezette. Aangezien zijne
vrouw Timaea van overspel met Alcibiádes verdacht gehouden werd , bleef
zijn zoon Leotychides , als bastaard,
van de opvolging uitgesloten. — 3) Zoon
van Archid imus III (338-330) , die
bij de afwezigheid van Alexander d. G.
in Azie met perzische en grieksche hulp
Macedonie beoorloogde , doch in een
bloedig gevecht tegen Antipáter't leven
verloor. -- 4) Zoon van Eudamidas II
(244— 240) , die met groote zelfopoffering en jeugdig vuur al zijne krachten
inspande, om de wetten van Lycurgus
en de voorvaderlijke instellingen weder
in te voeren, ten einde langs dien weg
de oude burgerdeugd der Spartanen te
doen herleven, doch zijne vaderlandslievende plannen door 't hardnekkig
verzet der oligarchische partij verijdeld
zag en op bevel der ephoren in den
kerker met zijne moeder en grootmoeder
ter dood gebracht werd.
Aglaia, 'Ay2a a, jongste der 3 Charites (zie ald.).
Aglauros, 'Ay2avgog. 1) Dochter van
den atheenschen koning Actaeus en gemalin van Cecrops. — 2) Dochter van
Cecrops en Aglauros , werd , evenals
hare zusters Pandresus en Herse, omdat ze een haar door de godin Athene
toevertrouwd kistje tegen 't verbod geopend hadden, krankzinnig en stortte
zich van de acropolis of wel in zee
(zie ERICHTHONIUS). Bij Ovidius wordt
ze door Hermes in een steen veranderd,
omdat ze den god uit minnenijd den
toegang tot hare zuster Herse beletten
wilde. In een ander verhaal stort ze
zich uit vaderlandsliefde vrijwillig van
'
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de acropolis, om , volgens 't orakel,
Athene van een langduriger oorlog
te verlossen. LTit dankbaarheid werd
ter harer eere een feest A g 1 a u r i a
('Ay2aóOCa) gevierd en in haren tempel,
die boven op den hoogsten top der
acropolis stond , zwoeren de jonge
Atheners in volle wapenrusting den
krijgseed.
Ag rae , Ay9ac , Z.O.lijke voorstad
van Athene , aan den linkeroever van
den Ilissus, met de tempels van Artemis ('AyOor a) , van Demèter en
Kora en van Triptolémus ; voorts met
een renbaan voor de wedspelen der
Panathenaea.
Agraulos. Zie AGLAUROS.
Agri deeumátes , ' t Z. grondgebied
van Germanie ten O. van den Rijn en
ten N. van den Donau , door de Romeinen aan kolonisten uit Gallie, later
ook aan veteranen tegen betaling eener
tiende (decuma) afgestaan, tegen de
2de eeuw n. C. bij 't rijk ingelijfd, met
een kordon van vestingwerken omtuimd
en met legioenen bezet , tegen de 5de
eeuw door de Alemannen geheel in
bezit genomen.
Agriánes, 'AyOCávss, thracische volkstam tusschen den Haemus en den
Rhodope, bekend als voortreflijke boogschutters.
Agriaspae = Ariaspae.
Agricola, On. I u l i u s, te Forum
Iulium (Frejus) geboren 37 n. C. , zoon
van Julius Graecinus en Julia Procilla,
die , nadat zijn vader door Caligula
onverdiend ter dood gebracht was , van
zijne brave moeder de eerste opleiding
genoot en zich vervolgens naar Massilia (Marseille) begaf, om er met ijver
de letteren te beoefenen. Zijn eersten
diensttijd bracht hij in Britannie door,
was 63 quaestor in Azie , 74-76 legaat
in Aquitanie , 77 consul , 78-85 stadhouder in Britannie , dat hij , op de
hooglanden van Caledonie na, onder
een wijs bestuur aan-wierpndo
rom. taal en zeden gewende. Uit argwaan door Domitianus teruggeroepen,
ging hij in stille afzondering leven en
stierf in zijn 54ste jaar (93) , volgens
sommigen aan vergif hem op 's keizers
"
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bevel toegediend. 's Mans krijgsbe- opstand uitgebroken en door zijne komst
drijven en groote deugden heeft zijn gedempt was (12). Behalve gedenk
liet Agrippa de noodige bouw--schriften
schoonzoon Tacitus meesterlijk te boek
stoffen voor de samenstelling eener
gesteld.
wereldkaart van 't rom. rijk na. —
Agrigentum. Zie ACRAGAS.
Postiimus, zoon des vorigen,
Agrippa, H eródes. 1) Joodsch 2)
door Augustus 4 n. C. tot zoon aankoning, ook Agrippa de Groote
genomen , 3 jaren later op 't eiland
genoemd, zoon van Aristobulus en kleinPlanasia onder bewaking gesteld en
ging
den
Groote
,
Herodes
van
zoon
(14 n. C.) op last van Tiberius gedood.
ver
was
,
waar
hij
opgevoed
te Rome,
1) Dochter van M. Agrippa
Caligula
,
die
om met keizer
-trouwelijk enAgrippina.
Pomponia , eerste gemalin van Ti(tetrarch)
hem 38 n. C. tot viervorst
berius , die haar onwillig verstiet. —
verhief van Abilene , Batanaea , Tra - 2) Dochter van M. Agrippa en Julia,
chonitis en Auranitis, waarbij Claudius, de hartstochtelijke gemalin van den
wien bij op den troon hielp, nog Ju- edelen Germanicus , wien ze 9 kindaea en Samaria voegde , zoodat hij deren baarde, o. a. den lateren keitoen geheel Palestina bestuurde. Door l zer Caligula en Nero's moeder Agripzijne onderdanen betreurd , stierf hij pina. Haren echtgenoot vergezelde zij
te Caesarèa 44 n. C. — 2) Zoon met mannenmoed tot aan zijn dood
des vorigen en laatste koning der (17 n. C.) op alle veldtochten en zijn
Joden, die wegens wanbestuur door moordenaar Piso ging ze te Rome tot
't volk verdreven , zich eerst bij Ves- het uiterste vervolgen , werd wegens
pasianus, vervolgens bij Titus voegde, de volksgunst die haar ten deel viel
om hen Jeruzalem te helpen innemen en wegens hare radelooze stappen door
en na de verwoesting dezer stad tot Tiberius (30) naar 't eiland Pandataria
aan zijn dood (100 n. C.) te Rome verwezen en stierf 3 jaren later een
woonde.
vrijwilligen hongerdood. — 3) Dochter
Agrippa, Menenius. Zie MENENIUS. van Germanicus en Agrippina , zuster
Agrippa. 1) M. Vipsanius, 63 van Caligula en moeder van Nero,
uit een onaanzienlijk geslacht gebo- geboren te Oppidum Ubiorum (van
ren , doch van der jeugd de boezem daar Colonia Agrippina, nu Keulen),
keizer-vriendaOctus(lern eene schoone en begaafde, maar wulp
eerzuchtige vrouw , was eerst-schen
Augustus) , wien hij zijn leven lang de
grootste diensten bewees : als veldheer gehuwd met Cn. Domitius Ahenoen vlootvoogd in den burgeroorlog, barbus, vervolgens met Crispus Pasvooral in den zeeslag bij Naulóchus siènus en ten derden male (49 n. C.)
(36) en bij Actium (31) , vervolgens met haren oom keizer Claudius , wien
als staatsman in de gewichtigste aan- ze 54 vergiftigde , om Nero , haren
gelegenheden bij de vestiging der zoon uit haar eerste huwelijk , in stede
monarchie. Als aedilis (33) en als van den wettigen opvolger Britanniconsul (27) legde hij ongehoorde som- cus , op den troon te brengen. De
men ten koste aan waterleidingen, aanslag gelukte, maar berokkende haar
baden , aan openbare gebouwen (waar- zelve den ondergang ; de jonge keizer
onder 't Panthéon uitmunt) en verlus- toch , hare buitensporige heerschzucht
tigde 't volk met uitgezochte spelen moede, werd er toe gebracht, haar te
en feesten. Nadat hij eerst met Pom- laten vermoorden (59).
Agrius , "Ayetos, zoon van Portháon
ponia en met Marcella gehuwd geweest was, gaf Augustus hem (21) en Euryte, die door zijne zonen na
zijne dochter Julia; hun werden Julia de verdrijving van den regeerenden
en Agrippina, Cajus Caesar, Lucius Oeneus tot koning van Calydon in
Caesar en Agrippa Postumus geboren. Aetolie verheven en door Diomèdes van
Na een bedrijvig leven stierf hij op Argos , den kleinzoon van Oeneus, gezijne terugreis uit Pannonie, waar een dood werd.

Agro.

Aiax.

Agro , "Ay^Owv, een der machtigste
illyrische vorsten (± 240).
Agyieus , 'Ayvcsu; , Apollo , als behoeder van straten (dyvtaí) en pleinen.

op, doch moest de stad aan Caesar
overgeven en sneuvelde bij Pharsálus

Agylla . Zie CAERE.
Agyr u m , 'Ayvocov , oude stad op
Sicilie , tusschen Enna en Centuripae ,
waar de geschiedschrijver Diodórus geboren werd.

Ahála. 1) C. S e r v i li us, sloeg 439
als magister equitum van L. Cincinnatus den volksgezinden Spurius Maei 7 die weigerde voor den dictator
te verschijnen , op 't forum dood en
ontweek de straf door vrijwillige bal
2) Q. S e r v i l i u s, ver -lingschap.—
als dictator de Gallen (360).
-sloeg
Aharna. Zie ARNA.
Ahenobarbus, koper- of roodbaard,
bijnaam aan 't aanzienlijk geslacht der
Domitii te Rome gegeven , omdat de
Dioscuren, naar 't verhaal, aan een
hunner voorzaten de overwinning op
de Latijnen bij 't meer Regillus (496)
bekend makende , ter bevestiging van
't bericht zijn zwarten baard aanraak ten, die op dat eigen oogenblik rood

werd. 1) C n. D o m i t i u s, overwon
als consul 192 de Bojen in Gallie, evenals zijn kleinzoon en naamgenoot 122
de Allobrogen en Arverniers. — 2) C n.
D o m i t i u s, bracht als tribuun (104)
bij de wet de keuze der priesters op
't volk over en werd later uit dank tot
pontifex maximus gekozen. Als censor
(92) gedroeg hij zich gestreng, vooral
ook tegenover zijn vrijzinnigen ambtgenoot Licinius Crassus. — 3) L.
D o m i t i u s, een man van hardvochtig
karakter, aanhanger van Sulla , op last
van Marius (80) vermoord. — 4) C n.
D o m i t i u s, zoon des vorigen , aanhanger van Marius , vluchtte later voor
Sulla naar Africa en sneuvelde bij
Utica (82) tegen Cn. Pompejus. — 5)
L. Do m i t i u s, onverzoenlijk tegenstander der volkspartij en gezworen
vijand van Caesar, gehuwd met Porcia,
de zuster van Cato Uticensis , zocht
door zijn rijkdom en kuiperijen zijn gebrek aan staatsbeleid en karakter te
vergoeden, sloot zich bij 't uitbreken van
den burgeroorlog (49) binnen Corfinium
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(48). — 6) C n. D o m i t i u s, zoon des
vorigere, met wien hij bij Pharsálus
vocht, verleende hulp aan de moordenaars van Caesar, volgde (36) Antonius
tegen de Parthen en ging even vóór
den slag bij Actium tot Octavianus over.
— 7) L. D o m it i u s, zoon des vorigen, schoonzoon van den drieman Antonius , een ruw en haatdragend man,
doch een goed veldheer, die na zijn
consulaat (16) , als opvolger van Tiberius, in Germanie tot over de Elbe
doordrong. — 8) C n. D o m i t i u s, zoon
des vorigen , consul 32 n. C. , vader
van keizer Nero bij Agrippina , de
dochter van Germanicus.
Aïaxos. Zie AEACUS.
Ajax, Asas. 1) Zoon van Telámon,
den koning van Salamis , kleinzoon
van Aeacus en halfbroeder van Teucer,
voer met 12 schepen tegen Troje en is
na Achilles de eerste held der Ilias,
altoos even vurig en stout in woord
en daad. In den wedstrijd om de wapenrusting van Achilles moest hij voor
Odysseus onderdoen en de bittere spijt
over deze onverdiende neerlaag berokkende hem door zelfmoord den dood.
Latere dichters vermelden , dat hij,
ten gevolge van dien uitslag tot waanzin vervallen, de kudden van 't grieksche leger, die hij voor zijne vijanden
aanzag, vermoordde en tot bezinning
gekomen zich in zijn zwaard stortte.
LTit het bloed van Ajax ontsproot de
hyacint, die in de letters Al als 't ware
zijn naam en tevens een zucht te lezen
gaf. Homerus gewaagt van zijne geliefde slavin Tecmessa niet. — 2) Zoon
van den locrischen koning Oileus, die
met 40 schepen tegen Troje optrok, was,
hoewel klein van gestalte , een zeer geoefend boogschutter en na Achilles de
snelvoetigste. Op de terugreis door
storm beloopen , werd hij door Poseidon op eene rots in veiligheid gebracht,
doch tot straf voor zijn verwaten snoeverij , alsof hij de hulp van den god
wel had kunnen missen , door de zee
verzwolgen. In een later verhaal wordt
Ajax door Athene roet den bliksem
verpletterd, omdat hij in den nacht

Aigis.

Albanus mons.

van Troje's verwoesting in haren tempel
Cassandra onteerd had.
Aiyis. Zie AEGIS.
'Aiói7s, 'Ac&awevs. Zie HADES.
Atvsias. Zie AENEAS.
AlaX vis. Zie AESCHINES.
AC6XV2OS. Zie AESCHYLUS.
Aius Locuttus, „spreker," onbekende
god , wiens geheimzinnige roepstem
in 't holle van den nacht te Rome de
komst der senonische Gallen (390) verkondigde, werd na hun aftocht met een
heiligdom vereerd.
Alabanda, zá 'A)dflav3a, ten tijde
der Romeinen bloeiende , om hare
weelde beruchte stad in 't N. van
Carie, . ten Z. van de rivier Maeander.
Alalcoménae, 'AAa2xcueva1, oude
stad in Boeotie aan den N. voet. van
den Helicon met een tempel der godin

selen. — 2) L o n g a, oude hoofdstad
van Latium , door Ascanius , naar
't heette , gesticht en moederstad van
Rome, strekte zich in de lengte over
de heuvelklingen tusschen den Albaanschen berg en 't Albaansche meer uit
en werd verwoest door Tullus Hostilius,
die de bevolking grootendeels naar
Rome op den Mons Caelius overbracht.
In latere eeuwen was deze bekoorlijke
streek met prachtige villa's bezaaid
(zie ALBANUM). — 3) P o m p e i a, stad
in Ligurie, door Pompejus bevolkt,
geboorteplaats van keizer Pertinax. —
4) Augusta , hoofdstad der Helviers ,
nu Alps met vele rom. oudheden.
Aibáni , ' A2flavoí, inwoners 1) van
Alba Longa , — 2) van Albanie.
Albania , ' AAflavía , nu 't Z.O. gedeelte van Georgie, vruchtbaar steppenland in Azie met vette weiden en
wijngaarden, ten W. van de Caspische
zee , ten N. van de rivieren Cyrus en
Araxes , ten Z. van 't Ceraunisch gebergte en van Sarmatie , ten O. van
Iberie. De inwoners, van scythischen
stam, waren woelig en krijgzuchtig
van aard , trokken in den mithradatischen oorlog met een ontzaglijk leger
van voet- en paardevolk tegen Pompejus
te velde en moesten zich weldra aan
't rom. gezag onderwerpen.
Albánum, rom. municipium, ontstaan
uit de villa's van Pompejus, Brutus,
Nero , Domitianus enz., die ieder ook afzonderlijk dezen naam dragen, nu Albana
met vele oudheden. Zie ALBA no. 2.
Albánus Iacus , klein, 100den voeten diep, bekoorlijk meer in Latium,
ten Z. van Rome. ten W. van den
Albaanschen berg , tusschen Bovillae
en _Alba Longa, ook beroemd door
't nog aanwezige afwateringskanaal
(emissarium) van Camillus.
Albanus mons , ten O. van 't Albaansche meer gelegen berg in Latium,
met de stad Alba Longa op de W.
helling, nu Monte Cavi. Op zijn top
verhief zich de trotsche tempel van
Jupiter Latiáris , den bondsgod der
Latijnen , die aldaar de Feriae Latinae
vierden. In ruimeren zin behoorden de
Algidus en de Montes Tusculáni er bij.

24

Athene ('1Q2a2xousví'S).
Alalia. Zie ALERIA.
Alamanni. Zie. ALEMANNI.

Alãni, 'A)avot, groot scythisch, eig.
caucasisch bergvolk in Albanie , later
naar Europa opgeschoven tot aan de
oevers van den Beneden -Donau, waar
ze tegen 't einde der 4de eeuw, na
herhaalde neerlagen , met de Hunnen
ineensmolten , hoewel ze voor een deel
406 n. C. de Vandalen naar Gallie en
Hispanie volgden.
Alar cus, Alarik, bijgenaamd B altha „stoute", koning der W.-Gothen,
die, na eene reeks van verwoestende
strooptochten in Macedonie, Griekenland en Italie, Rome innam en uitplunderde (24 Aug. 410 n. C.) , doch op
zijn verderen tocht te Consentia in Bruttium stierf.
Alastor, 'AAáhzcoo , de geest der
bloedwraak , die van geslacht tot geslacht het misdrijf vervolgt.
Alatrium = Aletrium.
Alazónes , 'A2d 'wvss , scythische
volkstam aan beide oevers van den
Hypánis (Bog) in het tegenw. Podolie.
Aiba. 1) F u c en t i a, oude stad
der Aequers op de grens der Marsen,
later rom. kolonie en staatsgevangenis,
op een steile rots bij 't meer Fucinus
gelegen, nu Albi met vele overblijf-

Alba Silvius.

Alcibiades.

Alba Silvius, een der mythische
koningen van Alba Longa.
Albenses, de inwoners 1) van Alba
Fucentia, — 2) der latijnsche bondsteden.
Alb ci , gallisch bergvolk ten N. van
Massilia (Marseille) woonachtig.
Albinovánus , P e d o , rom. helden en puntdichter, vriend van Ovidius.
Albinus, P o s t u m i u s. Zie Pos-

terug te keeren; doch moest, zijne hoop
verijdeld ziende , onder velerlei lotgevallen in den vreemde rondzwerven.
Waar en wanneer hij stierf , is onzeker. 's Mans krijgs- en minnezangen,
niet dan in enkele fragmenten overgebleven en uit navolgingen van Hora
bekend , waren de tolken en ge--tius
tuigen van zijn hartstochtelijk karakter
en onrustig leven ; ze werden evenzeer
bewonderd om bevalligheid en zwier
als om stoutheid en kracht. Niet ten
onrechte spreekt Horatius van Alcaei
minaces Camenae. Bij voorkeur bediende Aleaeus zich, overeenkomstig den
geest zijner poëzie , van de welbekende
alcaïsche strophe.
Aleaménes , ' A2xa ergg , atheensch
beeldhouwer , voortreflijkste leerling
van Phidias , wiens kunstgenie bovenal
in de gestalten van goden bewonderd
werd.
Altandra, 'AAxávóoij , gastvrouw
van Heléna gedurende haar verblijf te
Thebe in Aegypte.
Aleathó , 'A2xafJó27. 1) Dochter van
den orchomenischen koning Minyas, die
zich met hare zusters Leucippe en
Arsippe van alle deelneming aan den
naar Boeotie overgebrachten eeredienst
van Dionysus onthielden en , terwijl
vrouwen en meisjes in feestvreugde
over de bergen rondzwierden , thuis
ijverig bleven werken, weshalve ze tot
straf door den god in vleermuizen en
't weefsel harer handen in wijnranken
veranderd werden. — 2) Eene der beide
burgten van Megára , door Alcathous
met behulp van Apollo gebouwd.
Alcathoius , ' A)xát oos , zoon van
Pelops en Hippodamia, doodde den
cithaeronischen leeuw en ontving tot
loon de hand van Euaechme , de dochter van koning Megáreus , wien hij te
Megara opvolgde. Hij versterkte de
stad met behulp van Apollo , die onder
't werk zijne lier op een steen neerlei;
deze gaf later bij sterkere aanraking
den toon van 't speeltuig terug.

TUMIUS.

Albinus, C l o d i u s. Zie SEPTIMIUS
SEVERUS.

Albion , latere naam van Britannie,
vermoedelijk aan de krijtrotsen der
Z.kust ontleend.
Albis, nu Elbe , eene der hoofdrivieren van Germanie , die door de
Romeinen voor 't eerst onder Drusus
(9 v. C.) en voor 't laatst onder Tiberius (5 n. C.) gezien werd.
Albium. 1) Ingaunum of Albing a u n u m, stad der Ingauniers op de
kust van Ligurie , nu Albenga. —
2) Intimilium of Albintimilium,
stad der Intimiliers op de kust van
Ligurie , nu Ventimiglia.
Albius. Zie TIBULLUS.
Albula. 1) Aloude naam van den
Tiber. — 2) Albulae aquae. Zie
ALBUNEA.
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Albunéa, profetes of sibylle , aan
welke bij Tibur (Tivoli) aan de watervallen van den Anio eene grot, een
heilig woud met het orakel van P+ aunus , een tempel en een gelijknamige
zwavelbron (ook Albulae aquae)
gewijd waren.
Alburnus mons , boschrijke berg op
de W.kust van Lucanie , bij Paestum.
Aleaeus , ' A2xaios, van Mytilene
op Lesbos, oudste en grootste der
aeolische lierdichters , tijdgenoot en
vriend van Sappho (± 610). In den
oorlog tusschen Athene en Mytilene
om 't bezit van Sigéum (606) liet hij
zijne wapens op 't slagveld achter.
Ten gevolge van hevige burgertwisten,
in welke hij als rechtgeaard edelman
Alcestis. Zie ADMETUS.
eene hoofdrol speelde, met de zijnen
Aleibiádes,'A2,xcf3cdó ,qs. 1) Athener
door de volkspartij verdreven, nam hij uit een adelijk geslacht, vriend van
geweld te baat, om in zijn vaderland Clisthénes, wien hij bij de verdrijving
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Alcinous.

Alcibiades.

der Pisistratiden en bij de vestiging hem eigen ten koste van Athene volder nieuwe orde van zaken getrouw voerde. Doch weldra ook te Sparta
ter zijde stond (510-505). — 2) Klein- door haat en nijd vervolgd, ja door
zoon des vorigere, zoon van Clinias en sluipmoord bedreigd , nam hij zijne toeDinomáche , 451 te Athene geboren en vlucht tot den perzischen satraap Tisna zijns vaders vroegtijdigen dood saphernes in Klein-Azie (412) , dien hij,
(447) ten huize van zijn verren bloed- als volleerd diplomaat, van de Spartanen
verwant Pericles opgevoed. In zijn wist af te trekken en voor de Atheners,
persoon had de natuur de zeldzaamste met welke hij zich gaarne verzoenen
gaven van lichaam en geest vereenigd. , wilde , te winnen. Door een omkeer
Al vroeg werd hij de lieveling der van zaken in den atheenschen staat tot
Atheners, die zijne ondeugden en ge- bevelhebber der vloot gekozen en van
breken, vooral ook door de tooverkracht 't vroegere doodvonnis ontheven (411),
zijner taal, vergaten en vergaven. Zijne herstelde hij door de overwinningen
eerzucht was even groot als de wuft- bij Cyzicus en Abydos en door de verheid van zijn karakter en van zijn lot. overing van Chalcédon en Byzantium,
Socrates hield hem een tijd lang van Athene's oppermacht ter zee en keerde
de uitspattingen der jeugd terug en toen in triomf , als vader des vaderlands,
redde hem bij Potidaea (432) 't leven, terug (408). Door eenparig volksbesluit
gelijk Alcibiades te Delium (424) we- werd hem 't opperbevel over de geheele
derkeerig deed. Na Cleon's dood (422) land- en zeemacht opgedragen. Dit gebetrad hij 't staatstooneel als alver- i luk was echter kort van duur; want
mogend hoofd der tegenpartij van den 1 ten gevolge der in zijne afwezigheid
vredelievenden Nicias. Zoo bracht hij geleden neerlaag bij Notium verbeurde
door zijn geslepen tong en fijne kunst- hij op nieuw de gunst des volks (406).
grepen de Atheners (415) er toe, den Van zijne waardigheid ontzet, begat
421 gesloten vrede met Sparta te ver- hij zich naar Pactye in den thracischen
breken en den oorlog over te brengen Chersonesus en ondernam van daar
naar Sicilie , werwaarts hij als vloot- gewaagde strooptochten in 't binnen
Ook toen nog zocht hij zijn-vogdmetNicasnLáhugzo-ld.
den werd. Alles was voor den tocht dierbaar vaderland tegen Sparta te helen 't vertrek in gereedheid, toen in den pen, doch te vergeefs. Na Athene's
nacht van 10--11 Mei de hermesbeelden val (404) vertoefde A. bij den satraap
in de stad verminkt werden : een be- Pharnabazus om eerlang de reis naar
drijf, dat hem , hoe onverdiend ook, 't perzische hof te aanvaarden , toen
als hoogverraad te laste gelegd werd , hij des nachts te Melissa in Phrygie
te eerder omdat hij naar 't zeggen kort door sluipmoordenaars , huurlingen van
te voren binnenshuis met zijn drinke- Sparta , overvallen en in zijn 46ste jaar
broers de eleusinische mysteriën ont- gedood werd. Bij zijne schatrijke vrouw
heiligd had. Alcibiades zuiverde zich, Hipparéte had hij een zoon Alcibiades,
doch zijne vijanden vermochten te be- die weinig bijzonders uitvoerde.
werken, dat hij niet veroordeeld en niet Ab ides, 'A1xeís = Her tcles.
vrijgesproken werd. Wat hij gevreesd
,
,
ë
Aieim de , A^xc, • , dochter van
had gebeurde. Nog maar pas met
niets dan roem voor oogere, op Sicilië Phylácus en Clymene, gemalin van
aangekomen , werd hij van staatswege Aeson en moeder van Iason.
Alcinous, AAxcvoos, zoon van Nauter verantwoording naar Athene geroepen. Onverwijld gaf hij gevolg aan sithóus en kleinzoon van Poseidon,
dit bevel ; doch al te wel bekend met in de Odyssee de gelukkige koning der
het lot, dat hem te wachten stond , Phaeaciers op 't eiland Scheria , bij
ontsnapte hij zijne geleiders te Thurii wien Odysseus op zijne zwerftochten
in Z.Italie en nam de wijk naar Sparta, een gastvrij onthaal genoot en in staat
om zich op zijne vijanden te wreken : gesteld werd naar Ithaca terug te
een plan , dat hij met al de veerkracht keeren.
,

Alciphron.

Alcyonium mare.
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Alciphron , 'AAut'<pQwv, grieksch (510) te Athene hersteld, omhelsden
sophist (± 180 n. C.) , wiens verdichte zij de volkspartij en Clisthénes , hun
brieven zuiver van taal , bevallig van
stijl en belangrijk van inhoud zijn.
Alcithoé = Alcathoe.
Afcmaeon, 'Ax,uatcor, zoon van Amphiariius en Eriphyle, die als opperhoofd der Epigonen Thebe innam en
toen op zijns vaders bevel zijne moeder
ombracht (zie AMPHIARAUS) . Deswege
met krankzinnigheid geslagen en door
de Erinyen vervolgd , belandde hij
eindelijk in Psophis, waar hij van de
bloedsmet door koning Phegeus gezuiverd werd en Arsiniie of Alphesiboea,
de dochter van zijn weldoener, huwde.
Haar gaf hij den halsband en sluier
van Harmonia, de kleinodiën , waarvoor zijne moeder zijn vader in 't ongeluk gestort had , ten geschenke.
Toen 't land echter door zijne tegen
onvruchtbaar werd , begaf-wordighe
hij zich op raad van den delphischen
Apollo naar de aangeslibde boorden
van den Achelóus en huwde Callirrhóe ,
de dochter van den riviergod. Op haar
verlangen ging hij de noodlottige sieradien van Harmonia uit Psophis halen,
onder voorgeven dat hij ze den delphischen god wilde wijden. Toen Phegeus
't bedrog ontdekte, liet hij hem door
zijne zonen achterhalen en vermoorden.
Na zijn dood werd Alcmaeon als held
vereerd.
Afcmaeonidae,'A),x,uatowí'at, doorluchtig geslacht, zijtak der Neliden,
door de Doriers uit het messenische
Pylos naar Athene verdreven (± 1100).
De snoode handelwijze van een hunner,
Megácles, jegens de opstandelingen
onder Cylon (612) haalde hun den vloek
van heiligschennis en de straf van
ballingschap op den hals (± 595). Zij
keerden 560 terug , doch werden nogmaals door Pisistratus verdreven. Toen
ze 548 voor de Amphictyonen den
herbouw van den afgebranden delphischen tempel aannamen, deed de groot
stijl, waarin ze dit werk, ook boven-sche
hunne verplichtingen, voltooiden, hun
naam op aller tongen zweven. Na de
ook door hun toedoen met spartaansche
hulp bewerkte verdrijving van Hippias

toenmalig hoofd, hervormde de atheensche staatsregeling in zuiver democratischen geest.
Altman , 'A^x, tdv, een der oudste en
grootste grieksche lierdichters (± 630),
die , als slaaf uit Lydie naar Sparta
gebracht, aldaar vrijgelaten en met
het burgerrecht begiftigd werd. Van
zijn hooggeroemde, in 't dorisch dialect
gedichte zege -, lof- en minnezangen is
weinig over.

Alcméné , 'Ax,uovi , even schoone
als verstandige dochter van Electron,
den koning van Mycene, volgde Amphitryon , met wien ze verloofd was,
toen deze door een noodlottig toeval
haren vader gedood had , op zijne vlucht
naar Thebe , doch wilde zich niet geheel
aan hem overgeven dan nadat hij den
dood harer broeders op hunne moordenaars gewroken had. Hij aarzelde
niet aan die voorwaarde te voldoen.
In zijn afwezen door Zeus in de gedaante van Amphitryon bezocht, werd
ze moeder van Herácles , bij Amphitryon zelf, die den volgenden dag
zegevierend terugkeerde , van Iphicles.
Alcon , "Aílxcvv, geoefend boogschut ter in 't gevolg van Herácles , die met
zijne pijl eerre om 't lichaam van zijn
slapenden zoon gekronkelde slang
doodde, zonder dezen te wonden.
Aloyóné , 'A).xvovri. 1) Eene der
Pleiaden, geliefde van Poseidon, dochter
van Atlas en Pleione. — 2) Dochter
van Aeolus en Enaréte, die zich uit
smart over 't verlies van haren op zee
verongelukten echtgenoot Ceyx in zee
stortte , waarop beide door de goden,
uit medelijden , in ijsvogels (d2xvóvss)
veranderd werden. Als deze vogel
broedde , was 't windstilte op zee. Van
daar de. benaming van alcyonii dies
(áílxvóvatot /ciOat) voor de 7 stille
dagen vóór en na den kortsten dag;
bij wijze van spreekw. = gelukzalige
dagen.
Alcyóneus, 'A).xvovevs, reus op de
Corinthische landengte, slapende door
Hemeles met de knots geveld.

Aleyonium mare, 'A).xvovls dd2.ar-

Alea.

Alexander.

za , N.O. hoek der Corinthische golf
tusschen de kusten van Boeotie en
Megáris.
Al éa , 'Aí%sa , stad in Arcadie , ten
Z. van Stymphálus , met een tempel
der godin Athene ('AAea).
Alecto, 'Aí^nxro , eene der 3 Eri-

Alexander, 'AÉ avó^Oos , de gewone
naam van Paris in de Ilias.
Alexander, I . Tyran van Pherae in
Thessalie (P h e r a e u s) , wegens zijne
wreedheid berucht, door Pelo p idas van
Thebe bij Cynoscephálae (364) overwonnen en 357 door de broeders zijner
gemalin Thebe vermoord.
II. Koningsnaam in Epirus. 1) Zoon
van Neoptolémus en broeder van Olympias , door zijn zwager Philippus v. M.
(342) tot koning van Epirus verheven.
Door de Tarentijnen tegen de Lucaniers
en Bruttiers te hulp geroepen , werd
hij verslagen en op den aftocht verraderlijk gedood bij Pandosia , aan de
oevers van den Achéron in Z.Italie
(± 330). — 2) Zoon van Pyrrhus II
en Lanassa, volgde 272 zijn vader op,
vermeesterde een groot deel van Macedonie, dat hij weer verloor, evenals
zijn eigen rijk, waarin hij met behulp
der Aetoliers hersteld werd.
III. Koningsnaam in Macedonie. 1)
Zoon en opvolger van Amyntas I (498454) , moest zich aan de overmacht der
Perzen onderwerpen en (480) 't leger
van Xerxes in Griekenland volgen,
hoewel hij in 't geheim de Grieken
naar vermogen ondersteunde en begunstigde. — 2) D e G r o o t e, zoon van
Philippus II en Olympias , geboren te
Pella 21 Juli 356, een tweede Achilles,
de grootste krijgsheld der oudheid. Al
vroeg verried hij een buitengewonen
aanleg , die zich onder de leiding van
Aristoteles heerlijk ontwikkelde. Veelbelovende proeven van dapperheid gaf
hij bij Chaeronéa (338) , waar hij bovenal de overwinning besliste. Na den
dood van Philippus (336) op 20jarigen
leeftijd tot den troon geroepen, zag hij
zich van alom door belagers en vijanden
omgeven. Zijn eerste werk was de
binnenlandsche onlusten te dempen,
om vervolgens met een spoed , die
allen tegenweer verlamde , tegen 't oproerige Griekenland te trekken en zich ,.
na 't herstel der rust, door 't nationaal
congres te Corinthe tot opperbevelhebher in den oorlog tegen Perzie te laten
uitroepen. Toen keerde hij zijne wapenen tegen de barbaarsche volken van
't noorden tot over den Donau en van
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nyen . Zie

EUMENIDES.

Aléius campus, 'AAtov ve3tov,

vruchtbare vlakte in Cilicie , tusschen
de rivieren Pyramus en Sarus.
Alemanni , 'A2ap avoí , een verbond
van germaansche volken tusschen Donau , Rijn en Main. Met de Romeinen kwamen ze 't eerst in aanraking
onder keizer Caracalla, die zich, als
hun gewaande overwinnaar , den titel
van Alemannicus gaf (213 n. C.).
Van toen af deden ze aanhoudende
invallen op rom. grondgebied , met
dit gevolg , dat ze zich in den loop
der 4de eeuw in 't W. tot aan de
Vogesen en in 't Z. tot aan de hel
Alpen uitstrekten. Chlodwig-vetisch
onderwierp ze aan 't Frankisch rijksgezag (496).
Aleria, 'Ai%a ita, vroeger Alalia, stad
op de O.kust van Corsica , door de
Phocaeërs (564) gesticht, sedert Sulla
rom. kolonie.
Alesia, vesting der Mandubiers in
Gallia Lugdunensis op een heuvel (nu
Auxois) gelegen en door de Lutosa
(Oze) en Osera (Ozerain) bespoeld, door
Caesar (52) na een merkwaardig beleg
verwoest, doch later herbouwd ; nu
Alise , W .waarts van Dijon.
Alësus = Halesus. Zie HALESA.
Aletrium, oude bergstad der Herniciers in Latium, O.waarts van Anagnia, later rom. municipium , nu Alatri
met merkwaardige overblijfselen.
Aleuádae,' A) evaóat,vorstengeslacht
te Larissa in Thessalie, afstammelingen
van A 1 e u a s, een nazaat van Herácles,
met de Scopaden van Crannon verwant,
van ouds her in 't bezit van 't erflijk,
hoewel niet altijd onbetwist oppergezag
over de thessalische bondstaten. Door
de tyrannen van Pherae in 't nauw
gebracht, wierpen ze zich in de armen
van Philippus v. M. met verbeurte
hunner onafhanklijkheid.

Alexander.

Alexander.

daar tegen de Macedonie bestokende
Illyriers en Thraciers (335) ; maar ook
even onverwachts stond hij weder voor
de poorten van Thebe , dat op een
valsch gerucht van zijn dood opgestaan
was en nu tot den grond geslecht werd.
Na deze reeks van ongehoorde krijgsbedrijven aanvaardde Alexander in de
lente van 334 met 30,000 man te voet
en 5000 te paard, door een staf van
geleerden vergezeld , den nationalen
veldtocht tegen Perzie. Den Hellespont overgestoken , behaalde hij op de
perzische satrapen bij de rivier Granicus (Mei of Juni 334) een roemrijke
overwinning. Door een onafgebroken
reeks van stoute wapenfeiten meester
van Klein-Azie geworden, bracht hij
den winter door te Gordium in Phrygie,
waar hij den gordiaanschen knoop doorhakte. Van daar Z.waarts over den
Taurus zijn zegetocht vervolgende ,
raakte hij te Issus op de grenzen van
Syria slaags met den perzischen koning
Darius, die, na een gevoelige heerlaag, zijn gezin aan de edelmoedigheid
van den overwinnaar overlaten moest
(Nov. 333). Met kostbaren buit beladen , zakte Alexander langs de kusten
af. Phoenicie (behalve Tyrus , dat
echter na een zwaar beleg van 7 maanden Aug. 332 bezweek) en Aegypte,
't perzische juk moede , gaven zich , op
zijn roemruchtigen naam , zonder slag
of stoot over. In den winter van
332131 stichtte hij op de uitgelezenste
plek Alexandria aan den W. mond
van den Nijl en baande zich door de
libysche woestijn een weg naar den
tempel van Zeus Ammon , die hem bij
monde der priesters als zijn zoon begroette. In de lente van 331 opende
hij een nieuwen veldtocht tegen Darius, dien hij , aan de overzijde van
den Tiger, in de vlakte van Gaugamëla
den genadeslag toebracht (2 Oct. 331).
Door deze overwinning was Alexander
heer en meester van Azie en begon,
ter liefde zijner nieuwe onderdanen ,
perzische zeden en gewoonten aan te
nemen. Na de overgave van Babylon,
Susa en Persepolis ijlde hij (330) den
voortvluchtigen Darius in Media en
Parthie na, maar vond den ongeluk-

kigen koning vermoord door den satraap
Bessus , dien hij onverwijld over den
Paropanisus (Hindoe- koesj) tot in
Bactrie vervolgde , om hem naar verdienste te straffen. In 2 jaren voltooide hij de onderwerping van Sogdiana en drong intusschen ook over
den Jaxartes (Sir) in Scythie door.
Bij de bestorming eener bergvesting
was Roxane , de dochter van den bactrischen vorst Oxyartes , de parel van
't Oosten , hem in handen gevallen.
Met deze verbond hij zich uit liefde
in den echt. In 327 stak Alexander
den Indus over en trok ongehinderd
door tot aan den Hydaspes , waar hij
in een bloedig gevecht den fieren
koning Porus versloeg en gevangen
nam , doch grootmoedig in zijn gebied
herstelde. Dáár verloor hij zijn edel
ros Bucephálus en stichtte tot aandenken van dien trouwen strijdmakker
de stad Bucephala. De Hyphásis was
't uiterste punt , dat hij bereikte , aangezien de onwil der uitgeputte Macedoniers hem tegen wil en dank tot
den terugtocht drong. Aan den Hydaspes gekomen , voer hij (Nov. 326)
met de eene helft des legers de rivier
af , terwijl de andere te voet aan
weerszijden volgde. Tegen 't midden
van 325 bereikte hij de Indische zee;
van daar liet hij Nearchus met de
vloot, die tot dat doel in gereedheid
gebracht was , de kusten langs , naar
de Perzische golf stevenen , terwijl hij
de barre zandwoestijnen van Gedrosie
60 dagen lang onder honger en dorst
doorworstelde en in 't voorjaar van 324
Susa bereikte. Hier gunde hij zijne
troepen voor een poos verademing en
gaf, ter nadere verbinding zijner europeesche en aziatische onderdanen, aan
generaals en soldaten perzische vrouwen , gelijk hij zelf met Barsine , de
dochter van Darius , huwde. Deze
maatregel en andere dergelijke wekten
't misnoegen der Macedoniers , die,
minder onbekrompen dan hun koning,
zich in hunne rechten als overwinnaars
verkort gevoelden en bij tijd en wijle
door feitelijk verzet zijn hooge bedoelingen poogden te verijdelen , doch zich
telkens door zijn persoonlijken invloed
-
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Alexander.

Alexandria.

tot ontzag en gehoorzaamheid lieten
terugbrengen. Ook aan geheime aanslagen ontbrak het niet ( Zie PHILO TAS) .
Ten behoeve van 't onderling volkenverkeer had hij heinde en ver in Azie
op welgekozen punten steden aangelegd. Tegen 't einde van 324 trok
Alexander naar Ecbatana, waar hij zijn
boezemvriend Hephaestion verloor, vervolgens naar Babylon , om er den rijkszetel te vestigen, toen de dood hem te
midden zijner reuzenplannen, in den
leeftijd van 32 jaren, verraste (11 Juni
323). Op zijn sterfbed had hij Perdiccas zijn zegelring overhandigd, zonder een opvolger te benoemen. Van
daar dat alras zijn eerzuchtige gene raals op zijn onbeheerde erfstaten als
op roofgoed aanvielen. Eerst na zijn
dood baarde Roxane een zoon, bekend

bibliotheek verbonden en onder de 7
treurspeldichters der trayisc4e pleias
opgenomen. — 3) Van A p h r o d i s i a s
in Carie , de beroemdste uitlegger en
verdediger der wijsbegeerte van Ari-
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stotéles , ± 200 n. C. — 4) P o 1 yh i s t o r, wegens zijne veelweterij en
veelschrijverij aldus genoemd. Als
krijgsgevangene naar Rome gekomen
en vrijgelaten , werd hij de leermeester
van M. Crassus, wien hij op al zijne
tochten volgde.
Alexander, 'Aí^e' av3Oos, de door
Luciánus gehekelde leugenprofeet, die
te Abonitichos in 't begin der 2de eeuw
n. C. een berucht orakel hield.

Alexander Sevérus. Zie SEVERUS.
Alexandria, ' AAe ch'^esta , naam van
vele door of ter eere van Alexander d.

g estichte steden, o.
o a.
a 1)) de hoofd G. g
onder den naam van Alexander Aegus.

Zijn lijk werd gebalsemd en 321 met
.00stersch praalvertoon te Memphis,
later te Alexandria in den koninklijken
grafkelder bijgezet. Alexander's groote
daden werden door tal van meer of
minder bevoegde pennen te boek gesteld. — 4) A e g u s , zoon van Alexander d. 0-. en Roxane, 323 kort na zijns
vaders ' dood geboren en als koning
erkend onder voogdij achtereenvolgens
van Perdiccas, van Antipater en Polysperchon, door Cassander, die op Macedonie vlamde, met zijne moeder (316)
gevangen gezet en (311) gedood.
Koningsnaam in Syrie. 1)
IV.
Balas, een man van lage geboorte ,
die zich voor een zoon van Antiochus
IV (Epiphanes) uitgaf en 150 den troon
146 door Demein bezit nam ,
or) verjaagd werd. —
trius II (Nict
2) Z a b i n a s (de slaaf) , aegyptische
koopmanszoon , die zich (128) met hulp
van Ptolemaeus Physcon tot koning
opwierp en zich een tijd lang staande i
hield, doch 122 door Antiochus Grypus ,
den wettigen erfgenaam der kroon ,
verslagen , door zijn eigen volk verlaten en op bevel van zijn overwinnaar
gedood werd.I
V. In de letterkunde. 1) A e t ó l u s,
van Pleuron in Aetolie, grieksch dichter
uit den tijd van Ptolemaeus Philadelphus (± 270) , te Alexandrie aan de I

stad van Aegypte onder de Ptolemaeën,
naar 't plan van Alexander in de gedaante van een uitgespreiden macedonischen ruitermantel (332) aangelegd
oP de smalle landtong tusschen 't Mareotische meer en de Middellandsche
zee, vlak tegenover 't eiland Pharos,
dat door een kunstdam (heptastadion)
met de stad verbonden en sedert 283
van een 300 voet hoogen vuurtoren
voorzien was. Door hare ligging en
dubbele haven verhief ze zich alras tot
den zetel van den wereldhandel en
schitterde niet minder door den bloei
van kunst en wetenschap tot onder
de Romeinen en later nog. Alom beroemd warent Muséum (waar dichters
en geleerden voor hunne lievelingsstudiën leefden) en de bibliotheek met hare
400,E rollen, die gedurende 't beleg
van Caesar (47) en later onder de handen der eerste christenen veel te lijden
had. — 2) T r o a s , 17 TeCOas , op de
W.kust van Troas tegenover 't eiland
Tenédos , door Antigenus van Syrie
vergroot en daarom een tijd lang Antigonia geheeten ; eene stad die onder
de Romeinen bij uitstek bloeide, ja
volgens een door Caesar en nogmaals
door Constantijn d. G. opgevat plan
tot rijkszetel stond verheven te wonden. Uitgestrekte bouwvallen te Eskistamboel. — 3) A d I s s u m , ' xawa

Alexis.

Alope.

Iciodv, havenstad in Syrie , een weinig
Z.waarts van Issus. -- 4) In Susiana,
later A n t i o c h i a, nog later Charax
Spasinoe, tusschen de monden van den
Tiger en den Eulaeus, door overstrooming verwoest, door Antióchus Epiphanes herbouwd, later door een arabisch vorst Spasines met een kunstdam
tegen watersnood voorzien (van daar
Charax Sp asinoe).— 5) Escháta,
'Eo,^ h , ook Alexandreschata , door
Alexander in 't uiterste O. van Sogdiana aan den Jaxartes gesticht.
Alexis, "A2a^t , te Thurii in Z.Italie
geboren, doch atheensch burger, een
der vruchtbaarste en geestigste blij
uit de laatste helft der-speldichtr
4de eeuw v. C.
Alfenus Varus, v an Cremona, rechts
naam te Rome , denklijk-elrdvan
ezelfde, wien Vergilius de Ede Ecloga
wijdde, omdat hij , als legaat van Octavianus met de akkerverdeeling in
Gallia Transpadana belast, des dichters langgoed bij Mantua in bescher-

overwinning der Gallen op de Romeinen (18 Juli 390) ; van waar dies Al-

ming genomen had.
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liensis = ongeluksdag.
AI lifae , stad in Samnium aan den
linkeroever van den Vulturnus, bekoorlijk gelegen en door hare wijde
bokalen (Allifana pocula) bekend ; nu
Alife.
Allobróges , krijgzuchtige volkstarn
in Gallia Narbonensis tusschen den
Rhodánus (Rhone) , de Isára (Isère) ,
't lacus Lemannus (meer van Genève)
en de grajische Alpen, met de hoofdstad
Vienna (Vienne) , werden 121 door
Q. Fabius Maximus onderworpen , doch
lieten zich noode in bedwang houden..
Almo , riviertje, dat te Bovillae ontspringt en ten Z. van Rome in den
Tiber vloeit , waarin de priesters van
Cybele jaarlijks 't uit Pessinus overgebrachte beeld der godin afwaschten.
Almopia, 'Aucoacía, gewest in Macedonie tusschen Eordaea en Pelagonia.
Alóeus , 'AÂwsrs , zoon van Poseidon en Canáce , gehuwd met Iphimedia , de dochter van Triops. Bij

Algidus mons , ruw en koud, maar deze verwekte Poseidon 2 zonen, Otus
bosch- en beemdrijk gebergte in La- en Ephialtes, die naar hun pleegvader
tium, tusschen Praeneste en Tusculum,
met een stadje A 1 g i d u m en den alouden eeredienst van Diana. Van daar
deden der Aequers hun gewone invallen op rom. territoor.

Alla = Allia.
Alimentus, L. Cin cius, een der
oudste rom. annalisten (± 210) , van
wiens in 't grieksch opgesteld werk te
weinig bewaard gebleven is , om er
een oordeel over te kunnen vellen,
voerde als praetor (210 en 209) een
legerbevel op Sicilie en stak van daar
met eene flotille naar Z.Italie over,
om 't door de Carthagers bezette Locri
te heroveren , 't geen niet gelukken
mocht.
Aiiphéra, A2t99 g9a , stad in Arcadie, op de grens van Elis, ten Z.
van den Alpheus.
Aiiso, nu Eisen, kasteel door Drusus (11) bij de samenvloeiing der Luppia (Lippe) en Eliso (Alme) gesticht.
AIIÍa, riviertje, dat boven Rome in
den Tiber vloeit, befaamd door de
'

,

Aloeus gew. A 1 o i d a e ('Aí coeióat)
heeten , reuzen van ontembare kracht
en stoutheid , die als kinderen van 9
jaren ter breedte van 9 ellen en ter
lengte van 9 vademen den hemel dreigden te bestormen door den Ossa op
den Olympus , den Pelion op den Ossa
te stapelen, doch in hun prille jeugd
door de pijlen van Apollo getroffen en
in de onderwereld ruggelings met slangen aan eene zuil gebonden werden.
Ook Ares hielden ze eens 13 maanden
lang geketend.

Aloidae. Zie ALOEUS.
AIÓpé , 'A2óirr.. 1) Stad der opuntische Locriers , tegenover Euboea. —
2) Stad op de Z.kust van Achaia
Phthiótis in Thessalie. -- 3) Bron in
't gebied van Eleusis , nabij de grens
van Megáris, aldus genoemd naar
A 1 o p e, de door Poseidon beminde
dochter van den eleusinischen koning
Cerc ion , die door haren vader levens
gekerkerd, door den god in eene-lang
bron veranderd werd.
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Alopece.

Alyattes.

Alopée , 'Aí o)irexq, -at', gemeente I van Phegeus en gemalin van Alcmaeon
van Attica, een klein uur N.O.waarts (zieaid.)
van Athene.
Alphéus , MA (petós hoofdrivier van
Alopeeonnésus , 'A) w r xóvvppoc den Peloponnesus, die uit het Z.O.
stad op de W.kust van den thracischen I van Arcadie , door Elis voorbij Olympia vloeit en in de Ionische zee valt,
Chersonesus, door Aeoliers gesticht.
Alpénus, 'Anjvós, stad der epi- I terwijl ze in hare kronkelingen als
cnemidische Locriers, ten O. van de I speelsgewijze onder den grond verdwijnt en dan weder verschijnt. Van
bergengte der Thermopylae.
hier de fabel, dat de riviergod Alpheus
Alpes, "A)rEts, 't reuzengebergte uit liefde de bronnimf Arethusa onder
(van 't celtische „alb" hoogte) , dat de zee tot in Ortygia bij Syracuse vermet zijne sneeuwkoppen en ijsvelden °olgde, om zijne wateren met de hare
als een krans of schans boven over te vereenigen.
ltalie uitgespannen is en zijne armen
Alpinus , in de satiren van Horatius
en takken van 't W. naar 't O. uitspotnaam van een hoogdravender poebreidt, als : 1) M a r i t i m a e, zeetaster , vermoedelijk M. Furius Bibaof ligurische Alpen , van Genua, waar culus.
de Apenrijnen beginnen , tot de rivier
Alsium , eens der oudste steden van
Varus en van daar N.W.waarts tot den
hemelhoogen Vesulus (Monte Viso) • Etrurie op de kust nabij Caere, met
2) C o t t i a e of C o t t i a n a e, cottische fraaie villa's , van welke nog overblijfAlpen (naar koning Cottus uit den tijd celen bij Castell Palo.
Althaea, AA aca, dochter van den
van Augustus) , de grensmuur tusschen
Gallis en Italie van den Vesulus tot aetolischen koning Thestius , gemalin
den Cinisius (M. Cenis) met een pas van Oerreus , benam zich 't leven na
over den hoogsten top Alpis Cottia 't noodlottig uiteinde , dat ze haren
(M. Genèvre) ; 3) G r a i a e , ook zoon Meleager berokkend had.
Althaeménes, A2 ac,usvijs, cretens a 1 t u s G r a i u s, grajische Alpen,
van den Cinisius tot en met de door sische prins, die, nadat hij door een
Hannibal (218) overgetrokken en door noodlottig toeval zijn vader Crateus te
Augustus tot aan Augusta (Roste) ge- Rhodus gedood had, van verdriet wegbaande Alpis Graia (kleine St. Bern- teerde of wel op zijne bede door de
hard) ; 4) P o e n i n a e, penninische aarde verslonden en later door de RhoAlpen (naar een celtischen god) , van diers , op bevel van 't orakel , als held
den mons Poeninus (groote St. Bern- vereerd werd.
Altinum , welvarende en fraaigelegen
hard) tot aan den Simplon ; 5) L ep o n t i, o r u m of L e p o n ti a e, lepon- stad in 't land der Venéti aan den
tische of helvetische Alpen , van den mond der rivier Silis , groote markt
Simplon tot den Adüla (St. Gothard) ; en stapelplaats van alle koopwaren, die
6) R a e t i c a e , rhetische Alpen , waar uit het Z. van Italie N.waarts te land
Tacitus den Rijn op een ontoeganklijk en te water verzonden werden.
steilen berg ontspringen laat ; 7) T r iAltis. Zie OLYMPIA.
d e n t in a e , de gebergten van Z.-Tirol,
Aluntium, 'A2óvzcov, hooggelegen
met de bronnen der Athésis (Adige) ; stad op de N.kust van Sicilie , door
N.O.waarts 8) N o ri c a e , norische Al- haren wijnbouw bekend.
pen; Z.O.waarts 9) C a r n i c a e, carAlus. Zie HALOS.
nische Alpen ; 10) I u ii a e of V e n éAlyattes , 'A) vd rr js koning van
t a e, julische Alpen, de Z. eindketen, Lydie (617-560), zoon van Sadyattes
die zich in de A 1 p e s D a 1 m a t i c a e en vader van Croesus , verdreef de
en P a n n o n i c a e verliest.
Cimmeriers uit Klein-Azie, onderwierp
Alphelas, bijnaam van Arethüsa bij Phrygie en Bithynie, bevocht de Cariers
Ovidius. Zie ALPHEUS.
en stelde zich 't bezit der grieksche
Alphesiboea, 'Aízcpeotj ota, dochter kuststeden ten doel. De jarenlang
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Alyzia.

Amazones.

(590-585) onbesliste oorlog met Cyaxares van Medie werd ten gevolge van
een totale zonsverduistering (28 Mei
585), die de legers op 't slagveld overviel , in der minne bijgelegd. 't Grafteeken van Alyattes tusschen 't Gygaeische meer en den Hermus tegenover
Sardes , 20 minuten gaans in omtrek,
bestaat nog.
Alyzia, A)v^ía , zeestadje op de W. kust van Acarnanie tegenover Leucas,
met een haven en tempel , beide aan
Herácles gewijd.
Amafinius, C., epicureïsch wijsgeer
te Rome , oudere tijdgenoot van Cicero,
de eerste , die de leer in 't latijn po-

der Epeërs in Elis , bondgenoot van
Augias tegen Herácles.
Amarynthus, 'A,uc vvt9os, stad op
de W.kust van Euboea, ten O. van
Eretria, met een beroemden tempel

pulair behandelde.
Amalthéa, 'A td Seca. 1) Nimf, die
Zeus als kind op Creta met geitemelk
en honig voedde ; werd ook voor de geit
zelve , die Zeus zoogde , gehouden en
verloor bij toeval een harer horens, die
toen , met bloemen omwonden en met
kruiden gevuld, door Zeus uit dankbaarheid onder de sterren geplaatst
werd, als zinnebeeld van rijken overvloed en bron van alle goede gaven
(zEeas A,uaíl^e as , cornu copiae) . Bij
anderen is deze wonderhoorn eerst in
bezit van den riviergod Achelóus (zie
aid.) en komt dan in handen van
Herácles, die hem weder aan de Najaden afstond.
2) Sibylle, bij Tibullus vermeld.
Amalthéum , 'A,ua2^Oe ov, landelijk
heiligdom der nimf Amalthèa in Epirus,
dat door Atticus in een fraaie villa
herschapen werd.
Amantia, 'A,uavzía, stad en gebied
in grieksch Illyrie nabij de kust.
Amánus, A,uavós, tak van het Taurusgebergte in Klein-Azie , die tot aan
de golf van Issus loopt en Syrie van
Cilicie en Cappadocie scheidt, een ongenaakbaar rooversnest, met 3 versterkte
engten: Ciliciae Aortae (Kt2txtxai irvAac)
ten W. van Issus, SyriaeAortae (Xv9tac
nv2at , pas van Beilan) ten Z. van Issus, Amanicae portae (A,uavtxai n lac,
Demir Kapoe) ten O. van Issus.
Amardi. Zie MARDI.
Amarynceus , ' Agaevyxeívs , koning
—

van Artémis

('
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Aga^ovv8ía).

Amasénus , rivier in Latium, die
haar meeste water in de pontijnsche
moerassen loost en zich met de Ufens

vereenigd tusschen Circeii en Tarracina
in de Tyrrheensche zee verliest.
Amasia, Agaasta , zetel der koningen van Pontus , sterke vesting aan
weerszijden der rivier Iris , geboorteplaats van Mithradates d. G. en van
den geograaf Strabo.
Amasis,'A^uaots, koning van Aegypte
(569-526) , die Apriës onttroonde en
den bloei des lands door de begunstiging der Grieken en door 't vrije han
bevorderde,-delsvrkinhogmat
zoodat Aegypte toen ter tijd naar de
getuigenis van Herodotus 20,000 welvarende dorpen en steden telde. Ook
door praalgebouwen , met name te
Saïs, de toenmalige residentie, luisterde
Amasis zijne regeering op.
Amastris , "A,aaazocs. 1) Gemalin

van Xerxes en moeder van Artaxerxes I,
wreed en bloeddorstig van aard. —
2) Ook A m a s t r i n e, nicht van Darius
Codomannus , huwde 324 met Cratérus ,
322 met Dionysius, tyran van Heraclèa
in Bithynie, 302 met Lysimáchus en
werd ± 285 op last harer beide zonen
vermoord. — 3) Stad op de kust van
Paphlagonie, door Amastris (300) gesticht.
Amáta , gemalin van koning Latinus,
verzette zich tegen 't huwelijk harer
dochter Lavinia met Aenèas en verhing
zich , toen ze dacht dat Turnus , wien
ze Lavinia beloofd had , gesneuveld
was.

Amáthus , 'A,ua1Jov"s , oude stad op
de Z.kust van Cyprus , met een beroemden tempel van Aphrodite (4µa8ovata, Amatkusia). In de nabijheid
waren kopermijnen.

Amazones, Aga4o'vec, mythisch volk
van krijgshaftige , door eene koningin
geregeerde vrouwen , die weleer, naar
3

Amiternum.

Amazonides.
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luid der overlevering van den Caucasus later de inwoners naar 't pas gestichte
afgezakt in Klein-A zie bij de rivier Nicopólis over (31).
Thermodon, een rijk vestigden met
Ambractus sinus,'A,u4&Oaxtxós xo'tde hoofdstad Themiscyra. In de griek- zos nu golf van Arta inham der
scha mythologie komen ze telkens voor. Ionische zee tusschen Epirus en AcarHerácles trok tegen de Amazonen en nanie,
200 stadien (5 geogr. mijlen)
ontroofde de koningin Hippolyte den lang 100 breed.
Theseus, die hare zuster Angordel.
go
Ambrónes "A,u,BowvEs celtische
tiope geschaakt had vervolgden ze volkstam die zich bij de Cimbren
tot in Attica, waar ze een hardnekki- en Teutonen aansloot, door Marius bij
gen oorlog voerden. Bij Homerus wor- Aquae Sextiae (102) verslagen.
den ze door Bellerophon uit Lycie,
Ambrysus Amphrysus no. 2.
door Primus uit Phrygie verdreven.
soort van bajaderen,
Ambubáiae,
Vóór Troje valt Penthesiléa, die Pria- lyrische zangeressen en fluitspeelsters
mus met een leger van Amazonen te te Rome in den eersten keizertijd.
hulp gekomen was, onder de speer
Amenánus riviertje in
van Achilles. Ten tijde van Alexander
Sicilia dat door Catána vloeide maar
d. G. waren ze nog niet geheel ver- bij tijd
tij en wijle uitdroogde.
..
dwenen. Ook werden ze in Scythie,
Ameria, nu Amelia aloude stad in
Thracie en elders gevonden. Zij vochten
rom. municipium te midden
Umbria,
meest te paard en gewapend met een
speer, pijl en boog, zwaard en halve- van welige wijnbergen gelegen ge maanvormig schild. Uit haren naam boorteplaats van den door Cicero verwerd ten onrechte afgeleid dat de dedigden Sex. Roscius.
Amerióla, stad in 't gebied der Prisci
meisjes de rechterborst afgebrand werd,
om des te beter boog en speer te Latini, al vroeg door de Romeinen
verwoest.
kunnen hanteeren.
Amestratus, Aµn ir azos, stad nabij
Amazonides Amazones.
Sicilie.
Ambarri gallische volkstam aan de N.kust van
Amida, nu Diabekir, stad in Grootbeide oevers der Arar (Saone), ten O.
Armenie op den rechteroever van den
van de Aeduers.
Tiger, niet ver van de bronnen dezer
Ambiáni kustvolk in 't Z.W. van rivier.
Gallia Belgica met de hoofdstad SaAmiicar Hamilcar.
marobriva (Amiens).
Aminias 'Aµstvías broeder van
hoofdman
der
Eburonen
Ambiórix
In Gallia Belgica, hakte de romeinsche den treurspeidichter Aeschylus, werd
troepen, die in hun land onder Sabinus te Athene na den slag bij Salamis
en Cotta overwinterden, verraderlijk in x`80) met den prijs der dapperheid
de pan (54) en gaf door zijne listen en bekroond.
lagen Caesar veel te doen.I Amipsias, 'A,uEC'.pías, atheensch blij Ambivarlti Belgische volkstam aan speldichter, tijdgenoot en mededinger
den linkeroever der Mosa (Maas) in van Aristophánes (- 400).
Amisia, -Íus, bevaarbare rivier in
den omtrek van Namen.I
AmbiMfus T u r i o, rom. acteur van 't N. van GFermanie, in 't land der
Bructeren, aan de Romeinen wel begrooten naam (± 170).
Ambracia, 'Aµf eaxía, nu Arta kend, nu Eems.
Amisus 'Au oo's aanzienlijke stad
stad van Acarnanie later van Epirus I
aan de rivier Arachthus, ten N. van de op de kust van Pontus aan de golf
Ambracische golf, door Corinthe
660 van dien naam eene der residenties
bevolkt, door Pyrrhus tot hoofdstad van koning Mithradates d. G.
Amiternum, nu Amatrice, eene der
des lands verheven en met velerlei I
kunstwerken versierd in 189 door de oudste sabijnsche steden
aan den
Romeinen bemachtigd. Augustus bracht I Aternus geboorteplaats van Sallustius.
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Ammianus Marcellinus.

Amphion.

Ammiánus Marcellinus, Griek uit
Antiochie (± 360 n. C.), verdienstelijk
krijgsman onder keizer Julianus , bekend door zijne onpartijdige , doch
in smakeloos latijn opgestelde Rerum
gestarum libri xxxi , die van 96 tot
378 n. C. loopera en , op de 13 eerste
boeken na, overgebleven zijn.
Ammón , "Agmcov, 'A,uovv „verbor-

brengen. Met Adrastus tegen Thebe
opgetrokken, kon hij, in weerwil van
roemvolle daden , zijn noodlot niet ontvlieden. Door Periclyménus vervolgd,
werd A. bij de rivier Ismènus met paard
en wagen in de door Zeus met den
bliksem gespleten aarde verzwolgen,
opdat hij niet door zijn vijand over-

gene", aegyptische god, in 't bijzonder
van Thebe , later in geheel Aegypte
tot in Nubie als opperste aller goden
vereerd en door de Grieken op ééne
lijn gesteld met Zeus , van waar
Zeus "Ag jucov, bij de Romeinen Iupiter
Ammon, wiens beroemde tempel en god
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wonnen 't leven verliezen zou. Op de
plek van 't wonder verrees een beroemd
orakel (tusschen Potniae en Thebe); hij
zelf werd onsterflijk verklaard en als
halfgod vereerd. Zijn beide zonen had
A. bij zijn vertrek gelast zijn dood op
hunne moeder te wreken.

-

spraak zich in 't Ammonium (Siwa) ,
eene oase der libysche woestijn , 12
dagreizen W.waarts van Memphis, bevond en o. a. door Croesus, de Eleërs
en Lysander geraadpleegd, door Alexander d. G. en Cato bezocht werd .
Ammonia = Paraetonium.
Ammonium . Zie AMMON.
Amnisus, 'Agvt6os, haven van Cnos-

Amphicaea, 'Ag^íxaca , later Amp h i c 1 e i a, stad in 't N.W. van Phocis,
met een orakel van Dionysus , werd
door de troepen van Xerxes en nogmaals door Philippus v. M. verwoest,.
doch telkens herbouwd.
Amphictyon , A,ucpnxzvcov. 1) Zoon
van Deucalion en Pyrrha, een tijd lang
koning van Attica, door Erichthonius
verdreven. — 2) Mythisch stichter van

keizertijd verbanningsoord
Ampeiusia, N.W. spits van Africa
bij 't fretum Gaditànum , nu kaap
Spartel.
Amphiaraides , Alcmaeon, als zoon
van Amphiaráus.
Amphiaráus, 'A,ugpta aos , zoon van
Oïcles en Hypermnestra , beroemde
held en profeet te Argos , lieveling der
goden , gehuwd met Eriphyle en vader
van Alcmaeon, Amphilócbus, Eurydice
en Demonassa. Toen hij aan den tocht
tegen Thebe, van welken hij 't rampzalig uiteinde voorzag, weigerde deel
te nemen , wist zijne vrouw hem uit
begeerte naar den haar door Polynices
aangeboden halsband en sluier van
Harmonia tot andere gedachten te

Amphilóchus , 'A,up12oxos, zoon van
Amphiaráus en Eriphyle, beroemd waarzegger, trok uit Argos met de Epigonen tegen Thebe, hielp zijn broeder
Alcmaeon den dood huns vaders op
hunne moeder wreken, vocht vóór Troje
en stichtte met Mopsus op de kust van
Klein-Azie steden, o. a. Mallus in Cilicie, waar hij in een tweegevecht tegen
Mopsus , die hem in zijne rechten verkortte, viel. In en buiten Griekenland
bleef A. met hooge eer en diepen eerbied herdacht.
Amphion, 'A,uptwv, de zoon van
Zeus en Antiópe, die met zijn tweelingbroeder Zethus op den berg Cithaeron
te vondeling gelegd, onder de herders
opgroeide en tegen Thebe trok, om

-

'

sus op de N.kust van Creta, aan een 't Amphictyonenverbond, dat te Anthèla
gelijknamige rivier, met een heiligdom bij de Thermopylae en te Delphi vergaderde.
van Ilithyia.
Amphilochia, 'A,ugpt2oxta, bergachtig
Amor, "E a> , de god der liefde,
werd te Rome van staatswege niet gewest in Acarnanie , later bij Aetolie
ingelijfd , aan 't O. uiteinde der Amvereerd. Zie ERos.
Amorgos , ' Altoeyós , eene der Z. bracische golf, met de hoofdstad Argos
Sporaden in de Aegeïsche zee , Z.O.- Amphilochicum (A^Oyos zo Att<ptíloxcwaarts van Naxos , vaderland van den xov) , door een epirotischen volkstam
jambendichter Simonides, in den rom. bewoond.
.
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36 Amphipolis. Amyclae.
de eer hunner door haren echtgenoot,
den aldaar regeerenden koning Lycus ,
ter wille van Dirce verstooten moeder
te wreken. Zij namen de stad in,
brachten Lycus om hals en lieten
Dirce aan een wilden stier gebonden
omkomen. Nu begonnen ze Thebe met
een muur te versterken , waarbij de
steenen op de tooverklanken der lier
van Amphion, eene gift van Hermes,
boven van den Cithaeron afdaalden en
zich uit eigen beweging samenvoegden.
Amphion was met Niobe gehuwd en
bracht zich om 't leven uit hartzeer
over 't verlies van al zijne kinderen
(zie NIOBE).

Amphipólis, 'A,ucp&ro),cs, atheensche

afwezigheid verwekte Zeus bij Alcmene
Herácles. A. zelf, na volbrachte daad
teruggekeerd, werd vader van Iphicles.
Hij vond den dood in een gevecht
tegen de Minyers van Orchoménus en
werd te Thebe begraven.

Amphitryoniádes,'A,ucpervawtd s,
Herácles , als pleegzoon van Amphitryon.
Amphrysus, "A,uq vcsos. 1) Een riviertje van Phthiótis in Thessalie , dat
zich in de Pagasaeïsche golf uitstort.
Aan zijne oevers weidde Apollo de
kudden van koning Admëtus (van waar
bij Vergilius pastor ab Ampkryso). —

2) Stad in 't Z. van Phocis , aan den
Z.O. voet van den Cirphis. Van hier
bij Vergilius Amphrysia vates , de
Pythia, nademaal Amphrysus bij Delphi
lag.
Ampsagas , rivier in N.Africa, die

kolonie op de kust van Thracie, door
2 armen van den Strymon als in een
cirkel omspoeld (van waar de naam) ,
met de haven Eïon aan den mond der
rivier. Vroeger 'Evvea óáoí (negen voorbij de stad Cirta vloeide , door
-sprong)ehtdEonirsbe- Augustus (25) tot grens tusschen Nuwoond, behoorde zij sedert 437, na meer midie en Mauretanie gesteld.
dan ééne mislukte proeve (465 , 452) ,
Ampsanctus Iacus , nu lago d'Amtot de voornaamste bezittingen van sante of le Mufite , een pestdampen
Athene in 't N. der Aegeïsche zee, uitwasemend meertje in Samnium tusdoch niet dan voor korten tijd. Immers schen Aeculànum en Compsa, met eene
424 werd de stad door Brasidas van kapel der godin Mephitis , werd uit
Sparta , 358 door Philippus v. M. dien hoofde met de onderwereld in
genomen.
verband gebracht.
Ampyc des , 'Azvxlc , de ziener
Amphissa , "Aµcpcioa, eene der hoofd-

steden der ozolische Locriers op de
grens van Phocis , 3 uren N.waarts
van Delphi, in den heiligen oorlog
door Philippus (338) verwoest , later
herbouwd, nu Salona.
Amphitrite, 'Aµpcz^oíz^, Nereïde of
Oceanide , gemalin van Poseidon en
godin der zeeën, in 't bijz. der Middellandsche zee.
Amphitryon , 'A,ugjcz^oncwv, de zoon
van .Alcaeus , den koning van Tiryns,

Mopsus, als zoon van den thessalischen
koning Ampycus.
Amsanctus = Ampsanctus.

Amulius .

Zie ROMULUS.

Amunclae, oude stad in Latium,
ten O. van Tarracina en ten Z. van
Fundi, aan de golf van dien naam
(sinus Amyclanus) , volgens de overlevering eene achaeische kolonie uit
Laconie , later door de bewoners om
de vele slangen of adders verlaten (bij
dapper held en ervaren wagenmenner, Vergilius tacitae ,4myetae). Een weinig
vluchtte na den onvoorbedachten moord Z. W. waarts lag de spelunca Tiberii ,
van Electryon, den koning van Mycene, eene villa in de levende rots , nu
naar Thebe. Hem volgde diens dochter Sperlonga.
Alcmene , die met hem verloofd was . Amyolae , 'Agv'xílac. 1) Oude stad
Ten einde haar zijne gemalin te mogen in Laconie aan den Eurotas, 20 stadiën
heeten, trok hij met een groot leger Z.waarts van Sparta, zetel van Tynuit cm de zonen van Ptereláus en de dareos en van Castor en Polydeuces
Taphiers , die hare broeders vermoord (Amyclaei fratres) , met een heiligdom
hadden , bloedig te straffen. In zijne en een ongeveer 30 el hoogen kolos

Amyclides.

Anaxagoras.

van Apollo (4 f v? aios), waar jaarlijks
ter nagedachtenis van Hyacinthus 't
feest der Hyacintbia gevierd werd.
Bijna 2 eeuwen hielden de Achaeërs
in A. zich tegen de Spartanen staande ,
doch moesten ten slotte 't onderspit
delven. -- 2) -= Amunclae.
Amyclides, 'A,cevx2ifíS, Hyacinthus, als zoon van Amyclas, den mythischen stichter van Amyclae.
Amyeus , zoon van Poseidon , koning
der Bebryciers in Bithynie , geweldig
vuistvechter, die in een wedstrijd door
Poly deuces doodgeslagen werd.
Amymóne , 'A,uv,ucovq , eene der 50
dochters van Danáus, bij Poseidon
moeder van Nauplius , den vader van
Palamèdes, gaf haren naam aan de
bron A my m o n e bij Argos.
Amyntas , 'AgV'vzas , koning van
Macedonie (389-370) , zoon van Arrida,eus, achterkleinzoon van Alexander I,
stiet den onwettigen koning Pausanias
van den troon en verwekte bij zijne
arglistige gemalin Eurydice Alexander,
Perdiccas en den beroemden Philippus.
Amyntor, 'A,uvvrwg , koning der
Dolopiers, die zijn zoon Phoenix (Amyntorides, 'Agvvzoet'Ans) uit minnenijd
vervloekte.
Amytháon , 'A,uv9da>v, zoon van
Cretheus en Tyro , vader van Bias en
den wichelaar Melampus , volgde zijn
half broeder Neleus uit Iolcos naar
Pylos.

dichter van Teos in Ionie, die al vroeg
(542) naar Abdèra verhuisde en lang
aan 't hof van Polycrátes te Samos
verkeerde , totdat hij (522) door Hipparchus naar Athene gelokt werd.
Werwaarts hij zich na den dood van
Hipparchus (514) begaf, is onzeker,
't zij dan naar de Aleuaden te Larissa
of wel naar Teos of Abdèra. Liefde
en wijn waren en bleven tot in zijn
hoogen ouderdom (hij stierf in zijn
85ste jaar ± 478) de lust zijns levens
en de ziel zijner poëzie. Van Anacreon
is weinig bewaard gebleven; de zoogenaamde Anacreontische liedjes ('Avaxeeovzcxá) dagteekenen uit de alexandrijnsche periode.

Antices ("Avaxss = cívaxzss) „vorsten" of „weldoeners ", in 't bijz. Castor
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Anaetorium , 'Avaxroetov, kolonie
van Corinthe in 't N.W. gedeelte van
Acarnanie , op eene kaap van dien
naam , vooraan in de Ambracische golf
gelegen.
Anadyoméne, 'Avabvo,uavr^, bijnaam
der uit het schuim der zee opstijgende
Aphrodite.
Anaea, 'Avaía, stad op de kust ten
Z. van Ephésus , tegenover 't eiland
Samos , nu Anja.
Anagnia, hoofd- en voormalige bondstad der Herniciers in Latium, later
municipium en rom. kolonie , met bekoorlijke omstreken , waar Cicero een
fraai landgoed (Anagninum) had; nu
Anagni.
Anaitis , 'Avaizcs, perzische natuurgodin , ook in Armenie, Syrie , KleinAzie , met name in Lydie vereerd.
Anáphé, 'Avaq^, eene der Sporaden
in 't Z. der Aegeische zee , ten 0. van
Thera , nu Naphe.
Anápus_, "Avanos , rivier 1) in 't Z.
van Acarnanie , vloeit in den Achel óus , -- 2) in Sicilie , valt ten Z. van
Syracuse door moerassen in zee ; als
riviergod minnaar der nimf Cyáne.
Anartes , volk in Dacie , ten N. van
den Tibiscus (Theiss) .
An as , nu Guadiana , eene der hoofdrivieren van Hispanie , tusschen Lusitania en Baetica.

en Polydeuces , bij uitnemendheid in
de achaeische en dorische steden vereerd. Te Athene was hun 't feest der
Anacéa (' Aváxeta) gewijd.
Anacharsis, 'Avc a^Oocs, scythischè
prins , reisde uit dorst naar kennis in
den vreemde en trok te Athene (594) ,
alwaar hij met Solon verkeerde, door
fijn vernuft en eenvoudige leefwijze
de algemeens aandacht , doch werd
bij zijne thuiskomst, als ware hij door
den vreemden invloed voor zijn vaderland bedorven, door zijn broeder gedood. De 9 brieven, die den naam
Anaxagoras, 'Ava^ayóoas, van Clavan A. dragen, zijn stellig onecht.
zomenae , beroemd wijsgeer der oude
Anacréon , Avaxeecov, beroemd lier- ionische school (500--428), vertrok op

Anaxandridas.

Ancyra.

20jarigen leeftijd naar Athene, waar hij
30 jaren doorbracht en o. a. Pericles,
Euripides en Thucydides onder zijne
leerlingen en vrienden telde. Van
ongodisterij beticht en tot eene boete
van 5 talenten veroordeeld , verliet hij
Athene en begaf zich naar Lamps ficus ,
waar hij hooggeacht op 72jarigen leef-

mander en leermeester van Anaxagoras,
nam de lucht als grondbeginsel van
't bestaande aan.
Anazarbus , 'Avá^a^o f os , in den
rom. keizertijd aanzienlijke stad van
Cilicia Campestris , aan den voet van
den gelijkn. berg.
Ancaeus, 'Ayxaios. 1) Zoon van den
arcadischen koning Lycurgus en vader
van Agapènor, een der Argonauten en
der calydonische jagers. -- 2) Zoon
van Poseidon en Astypalaea, na den
dood van Tiphys stuurman der Argonauten.
Anchiale, -us, 'AyxtaA q. 1) Kleine
stad der Apolloniaten in Thracie , aan
den Pontus Euxinus. — 2) Oude stad
op de kust van Cilicie, ten W. van
den Cydnus.
Anchises , 'Ayxler^s, zoon van Capys
en Themis , de dochter van den trojaanschen koning Ilus, regeerde in
Dardánus en verwekte bij Aphrodite,
die hem om zijne schoonheid beminde,
een zoon Aenèas. Zich op de liefde
der godin beroemende , werd hij door
een bliksemstraal van Zeus met blindheid of verlamming geslagen. In de
Aenèis van Vergilius draagt Aeneas
zijn hoogbejaarden vader uit de alge
slachting bij Troje's ondergang.-men
Hij stierf kort na de landing van
Aeneas in Sicilie te Drepánum en werd
op den berg Eryx begraven.
Anch isi ád es , ' A7Xtetábr^c , Aenèas,
als zoon van Anchises.
Ancona, l' 'Ayx bv, stad in Picènum
aan de Adriatische zee, als in den arm
of elleboog (áyxc(v) van 2 in zee uit
kapen gebouwd door uitge--steknd
weken Syracusanen (± 392) ; onder
de Romeinen eene door handel en
nijverheid bloeiende kolonie , met een
overheerlijke haven , een tempel van
Venus en een triomfboog van Trajanus.

38

tijd stierf. Anaxagoras was de eerste ,
die een onstoflijk beginsel, den geest
(vov"s) , als oorsprong en ziel van al
't bestaande aannam. Zijn hoofdwerk
Yr€ei givcrscoc is nog uit eenige fragmenten bekend.

Anaxandridas, 'Ava^avóeidas, spartaansch koning (± 560--520) , wiens.
huwelijk met zijne zustersdochter langen
tijd onvruchtbaar bleef, weshalve hij

in overleg met de ephoren een tweede
vrouw nam, bij welke hij een zoon
Cleoménes verwekte , die hem in de
regeering opvolgde , hoewel zijne eerste
vrouw later nog 3 zonen ter wereld
bracht.
Anaxandrides ('Ava^avcSe11ys), Atheensch blijspeldichter, van wiens
stukken nog een aantal fragmenten en
36 titels overgebleven zijn (± 360).
Anaxarchus , 'Avc aeexos, van Abdèra, wijsgeer uit de school van Democritus , begeleidde Alexander d. G.
naar Azie en viel later in handen van
den cyprischen koning Nicocréon, die
hem , om zijn te grove vrijpostigheid
van taal , in een steenen vijzel dood
liet stampen.

Anaxarété , 'Ava^a LOa'rij , cyprisch
meisje, die door verregaande koelheid
haren minnaar Iphis er toe bracht zich
in hare deur op te hangen en , toen
ze de uitvaart van den ongelukkige
nog gevoelloos aanzag, door Aphrodite
in een steenen beeld veranderd werd.
Anaxiláus , ' Aval aos , tyran van
Ithegium en van Zancle, dat hij den
naam van Messána gaf (494--476).
Anaximander, 'Ava^tgavóeoc, van
Miletus (610-547), een der eerste en
beste wijsgeeren uit de ionische school,
naaste opvolger van Thales.
Anaximénes, 'Ava^ ty'vyc, van Miletus (± 540) , derde in de rij der
ionische wijsgeeren, leerling van Anaxi-

,

Ancus Marcius , Rome's vierde ko
ning (641-61'7?) , de zoon , als 't heet,
van Numa's dochter, nam vele latijnsche
steden in en plantte de inwoners naar
Rome op den Aventijnschen berg over.
Ook stichtte hij aan den mond van
den Tiber de havenstad Ostia.
Ancyra,"Ayxv^Oa, stad 1) van Galatie
-
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in Klein-Azie , lievelingsverblijf der
byzantijnsche keizers. In den tempel
van Rome en Augustus aldaar bevond
zich eene copie van 't door den keizer
zelf vervaardigde verslag zijner regeeringsdaden in marmer gegraveerd, die
grootendeels overgebleven en bekend
is onder den naam van Monumentum
Ancyranum ; nu Angora, — 2) in
Groot-Phrygie , op de grenzen van
Lydie en Mysie.
Andania , ' Av3avía , oude stad in
't NO. van Messenie, oudste zetel der
messenische koningen , ook onder de
Doriers een bolwerk tegen Arcadie en
Laconie, in den tweeden messenischen

voeten gesteld, behield hij den leeuw,
die zijn trouwe makker bleef.
Androgeos, 'Avóeóyewws, van Creta,
zoon van -Minos en Pasipháe, die te
Athene in de wedspelen alle prijzen
behaalde en toen uit nijd verraderlijk
vermoord werd. Tot straf deed Minos
de Atheners den oorlog aan en lei hun
een jaarlijksche cijns van 7 knapen en
7 meisjes als voedsel voor den Mino-

oorlog verwoest. Bouwvallen nabij 't
dorp Sandáni.
Andecavi , gallische volkstam ten N.
der Beneden -Liger (Loire) in Anjou,
met gelijkn. hoofdstad , ook Iuliomágus,

nu Angers..
Andes . 1) Dorp in 't gebied van Mantua, geboorteplaats van Vergilius. —
2) = Andecavi.
Andocldes, 'Av^oxís, een der 10
attische redenaars , 467 te Athene uit
een edel geslacht geboren en aan de
oligarchische partij verknocht. Als
medeplichtig aan de verminking der
hermesbeelden met zijn vader en verwanten gevangen gezet , redde hij zich
door enkele , ook uit de lucht gegrepen
namen der daders op te geven. Van
handel en wandel verre van onberispelijk , werd hij meermalen aangeklaagd
en verbannen. Van 3 overgebleven
redevoeringen spant die re I evmícvv
door inhoud en vorm de kroon.
Andriseus, "Avóetaxos, wierp zich

(149) als zoon van Perseus onder den
naam van Philippus tot koning van
Macedonie op en werd na korten voorspoed door Metellus overwonnen (148).
Androeius, Av^eox),os, weggeloopen
slaaf, die onder Tiberius of Caligula
te Rome veroordeeld om voor de wilde
beesten geworpen te worden, in den
circus door een der leeuwen herkend
en gelikt werd. Bij onderzoek bleek,

taurus op.

Andromáché, 'Avóeo aX71, dochter
van Eëtion , den koning van 't cilicische Thebe , geliefde echtgenoot van
Hector en moeder van Astyánax ,
volgde na Troje's verwoesting als slavin Pyrrhus, den zoon van Achilles,
naar Epirus en huwde later met haren
potgenoot Helénus , den broeder van
Hector.
Androméda , 'Avóeo,ueóa, schoone
dochter van den aethiopischen koning
Cepheus , werd door hare moeder Cas siopèa boven de Nereïden verheven,
weshalve Poseidon tot straf de landstreek door een zeemonster verwoesten
liet. Ter afwering van dit onheil werd
Andromeda, op bevel van 't orakel van
Ammon, aan eene rots geklonken en
aan 't ondier prijsgegeven. Perseus
redde haar van den wissen dood en
ontving hare hand tot loon. Op de
bruiloft geraakte hij in een bloedig
gevecht met haren eersten bruidegom
Phineus , die met al de zijnen 't leven
verloor. Na haren dood werd ze door
de godin Athene onder de sterren ge-

plaatst.

Andronicus. Zie LIVIUS A.
Andros , "Avóoos , noordelijkste en
grootste der Cycladen, Z.O.waarts van
Euboea , met een gelijknamige hoofdstad , om den wijnbouw aan Dionysus
geheiligd , bezat al vroeg eene niet
geringe zeemacht, te oordeelen naar
de kolonies, die 't ± 654 op Chalcidice
(Acanthus , Sane, Stagira enz.) aarslei.
Angitia , in den omtrek van 't meer
Fucinus bij de Marsen als heelende

godin vereerd.
dat hij dien leeuw vroeger in de
Angli , germaansche volkstam aan
woestijn van Africa een splinter uit den linkeroever der Albis (Elbe) , die
den poot getrokken had. Op vrije in 't begin der 5de eeuw n. C. met de
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Angrivarii.

Saksen naar Britannie (later A n g li a,
Engeland) overstak.

Ant_aradus. Zie ARADUS.
Antea . Zie BELLEROPHON.
Antemnae, oud-sabijnsche stad aan

Angrivarii , germaansche volkstam
aan weerszijden der Visurgis (Weser). de samenvloeiing van Anio en Tiber.
Anien = Anio.
Anténor, Avrr^vo g, zoon van Aesyètes
Anigrus, "Avcyeos, kustriviertje in en Cleomestra , een door wijsheid en
Elis Triphyliaca, met kwalijkriekend jaren eerwaardig Trojaan , die zijne
water, vloeit door moerasgronden bij medeburgers de teruggave van Heléna
Samicum in de Íonische zee.
aanried en deswege bij de verwoesting
Anlo, rivier in Latium,--die bij Treba van Troje door de Grieken gespaard
ontspringt , te Tibur de beroemde wa- werd. Volgens latere verhalen verried
tervallen vormt en bij Antemnae in den hij de stad , vluchtte met zijne zonen
Tiber vloeit. 't Water dezer rivier werd naar de N.W.kust der Adriatische zee
door 2 leidingen, den Anio vetus en en stichtte er Patavium (Padua).
den Anio novus , naar Rome gebracht.
Antenoridae, Avrnvo^oíóac, zonen en
An i us , "Avtos , zoon en priester van nakomelingen van Antènor.
Apollo op 't eiland Delos , gastvriend
Antevorta, godin van 't verleden,
van Anchises en Aenèas, had bij Do- evenals hare zuster Postvorta die der
rippe 3 dochters , die door de gunst toekomst. Volgens een andere verklavan Dionysus alles desverkiezende in ring waren ze geboortegodinnen.
wijn, koren en olie konden veranderen
Anthédon, 'AV % &L v, havenstad van
(van daar oiovo-r óaroc geheeten).
Boeotie , aan de Euboeïsche zee , met
Anna, dochter van Belus , vluchtte
met hare zuster Dido uit Phoenicie
naar Africa en , na den dood van Dido,
uit Carthágo naar Aenèas in Italie,
verdronk zich, door een droom beangst,
in den Numicius en werd als riviernimf
onder den naam van Anna Perenna
vereerd.
Annaeus Senëca. Zie SENECA

eene visschersbevolking , die van A nt h e d o n , een zoon van den hier in een
zeegod veranderden Glaucus , haren
oorsprong afleidde.
Anthéla, "Av % 2a, vlek W.waarts
van den bergpas der Thermopylae, in
een enge vlakte onder de steile rotsen
van 't Oetagebergte , waar 't amphictyonenverbond bij den tempel van DeAntaeopólis, 'AvzatórroAts, oude stad mëter vergaderde.
.

in Boven- AAegypte, aan de O.zijde van
den Nijl, beroemd door den Osirisdienst.
Antaeus,' Avzaios, zoon van Poseidon
en Gaea, vervaarlijke reus en vuist
onoverwinlijk-vechtrinLby,d
was , zoolang hij zijne moeder (de
aarde) aanraakte. Herácles, die 't geheim zijner kracht ontdekte , hief hem
omhoog en verworgde hem in 'de lucht.
Antalcidas,' AvzaAx1 as, spartaansch
vlootvoogd en diplomaat , die 387 den

beruchten vrede tusschen Sparta en
Perzie sloot. Bij dit verdrag werden
de klein-aziatische Grieken aan de
Perzen prijsgegeven , Athene van hare
meeste bezittingen vervallen en alle
grieksche steden onafhanklijk verklaard.

Antandrus , "Avravos , aeolische

Anthëmus, 'Av8euovs, oud macedo-

nische stad in 't N. van Chalcidice.

Anthemusia , 'Avi9suovoía, stad van
Mesopotamie in Osroëne ; ook = Osroëne (zie ald.).
Anthéne, 'Avfhvi7, stad in 't gebied
van Cynuria (zie ald.).
Anthropophági , 'AvOocorto<payot ,

naam van menscheneters in Scythie, N.en N.-O.waarts van den Borysthénes
(Dnieper) , in Indie , in Africa enz.
Anthylla,'Av9v2),a, stad in Beneden
nabij Alexandrie , tusschen-Aegypt,
Canóbus en Naucrátis.
Antias, Q. Valerius, stelde in
zijne Historiae de rom. geschiedenis
van den beginne tot op Marius en

stad in Groot-Mysie, bij de Adramyt- Sulla te boek (± 80).
Anticirrha. Zie ANTICYRA .
tische golf, aan den voet van den berg
Ida, nu Antandro.
Anticléa , 'Avzíx^,eia , dochter van

Anticragos.

Antinous.

Autolycus , gemalin van L aërtes , stierf
van verlangen naar haren afwezigen
zoon Odysseus.
Anticragos. Zie CRAGOs.
Antiera, Avríxvga, stad 1) in Phocis
aan een inham der Crissaeïsche golf, —
2) in Thessalie , bij de uitwatering van
den Sperchèus. Beide waren bekend
door 't nieskruid (hellebórus) ; van waar
't gezegde 'Avzcxteeas as ei, Naviges
Anticyram , als iemand dwaasheden
zeide of deed.
Antigóné, 'Avzcyóvi. 1) Dochter van
den thebaanschen koning Oedïpus en
Iocaste, zuster van Ismëne, van Eteócles
en Polynices ; eene gevierde treurspel heldin om hare edele vader- en broeder
Zij vergezelde den blinden-liefd.
Oedipus in zijne ballingschap en keerde
na zijn dood naar Thebe terug. Toen
hare beide broeders tegen elkander
gevallen waren , durfde zij alleen , ten
spijt van koning Creon , 't onbegraven
lijk van Polynices met stof bedekken
en werd deswege in een onderaardschen
kerker opgesloten , waar ze zich 't leven benam, evenals ook haar minnaar
Haemon, Creon's zoon , aan hare zijde
deed. -- 2) Dochter van den trojaanschen koning Laomédon, praalde zoozeer
met hare lange lokken , dat Hera haar
tot straf in een ooievaar veranderde.
Antigon éa , ' Avzcyóveta , stad 1) in
't N.W. van Epirus aan den Aóus , bij
een engen pas der Acroceraunische bergen , — 2) op de W.kust van Chalcidice , — 3) in Syrie aan den Orontes,
door Antigónus tot rijkszetel gekozen
(306) , later door 't naburige Antiochia
overschaduwd.
Antigenus, 'Avzíyovoc. 1) C y cl o ps
(K5x2wp , eenoog) , 381.301, zoon
van Philippus van Elymiótis en vader
van Demetrius Poliorcètes bij Stratonice, een der beste en tevens eerzuchtigste generaals van Philippus v. M.
en later van Alexander d. G., na wiens
dood hem bij de rijksverdeeling GrootPhrygie , Syrie en Pamphylie ten deel
vielen (323). Na Antipáter's dood (319)
lei hij 't met geweld van wapenen op
de heerschappij van Azie toe, overwon
zijn hevigsten vijand Euménes 316,

streed voorspoedig tegen de overige
zijn oppergezag betwistende generaals
en nam als heer en meester van 't wereldrijk 306 den koningstitel aan, doch
verloor tegen de coalitie van Lysimáchus, Cassander, Ptolemaeus en Seleucus , die hij aanvanklijk met zijn zoon
Demetrius gelukkig bevocht , in den
beslissenden slag bij Ipsus (301) kroon
en leven. — 2) Gonatas (Fovazás),
kleinzoon des vorigen , zoon van Demetrius Poliorcëtes , wierp zich 283 tot
koning van Macedonie op en werd,
na velerlei oorlogskansen, 277 als zoodanig erkend. Hoewel eens (273) door
Pyrrhus van Epirus en andermaal (266)
door diens zoon Alexander uit zijn rijk
verdreven, keerde hij echter terug en
regeerde tot 240. — 3) D ó s ó n (A thócov,
„beloover'' spotnaam) , zoon van Demetrius van Cyrène en kleinzoon van
Demetrius Poliorcètes, werd 229 voogd
over den zoon van Demetrius II en
door zijn huwelijk met de koninginweduwe koning van Macedonie. Hij
hielp Arátus en 't Achaisch verbond
tegen Cleoménes van Sparta , dien hij
222 te Sellasia versloeg. In 't volgende
jaar stierf hij , kort na een voorspoedigen tocht tegen de Illyriers.
Antilibánus , ' Avtrt).lfavos , grensgebergte tusschen Palestina , Syrie en
Phoenicie , met den Hermon als hoogsten top , vrij evenwijdig aan den
Libanus (zie ald.).
Antilochus, 'Avzi2oxos, geliefde zoon
van Nestor en Eurydice of Anaxibia,
een der dapperste helden voor Troje,
dierbare vriend van Achilles en Patroclus , werd door den Aethiopier Memnon
gedood.
Antimachus, 'Avzí,uaxos, grieksch
helden- en minnedichter van Colóphon
uit het laatst der 5de eeuw, van wiens
Thebai's (Onflaís) en Lyde (AMMi) nog
enkele fragmenten over zijn.
Antinoopólis, 'Avrtvóov zó2ts, prachtige stad in Midden -Aegypte, aan den
O. Nijloever, door keizer Hadriánus
ter nagedachtenis van zijn gunsteling
Antinous gesticht.
Antineus , ' Avzívoos. 1) Zoon van
Eupithes , een der overmoedigste vrijers
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Antiochia.

Antiochus.

van Penelópe, door Odysseus gedood. —
2) Uit Bithvnie , lieveling van keizer
Hadriánus, die hem op al zijne reizen
vergezelde en in den Nijl verdronk
(122 n. C.). Ter zijner eere stichtte de
troostelooze keizer op de plaats van
't ongeluk de stad Antinoopólis , liet
hem te Mantinëa en elders als god
vereeren , door tal van borst- en standbeelden verheerlijken en gaf een sterre -

den slag van Raphia (217) Coele-Syrie
en Palestina, welke landen hij echter
(198) heroverde en aan zijne dochter
Cleopátra bij haar huwelijk met Ptolemaeus Epiphánes tot uitzet gaf.
Inmiddels had hij (217 214) tegen
zijn afvalligen aanverwant Achaeus en
(212-205) tegen oproerige provincies
in 't oosten te oorlogen , doch stiet
voor Parthie en Bactrie 't hoofd. Door
Hannibal tegen Rome opgezet, stak
hij (192) naar Griekenland over en zag
zich na de neerlagen bij de Thermopylae (191) en bij Magnesia ad Sipylum
(190) gedwongen, al zijne bezittingen
aan deze zijde van den Taurus af te
staan, zijne olifanten en schepen uit
te leveren en eene krijgsbelasting van
15000 euboeïsche talenten te betalen
(189). Uit geldverlegenheid een rijken
tempel te Elymáis plunderende , bleef
hij er dood onder de handen des volks
(187). — 4) E p i p h á n e s (ejrtggavnc ,
doorluchtige) , tweede zoon des vorigen,
volgde 175 zijn broeder Seleucus
Philopátor op. In zijn gelukkigen
veldtocht tegen Aegypte (171) werd hij
door de Romeinen vóór Alexandrie
gestuit. In Palestina poogde hij den
griekschen godsdienst in te voeren:
een plan, dat den afval des lands onder
de Maccabeën ten gevolge had. Altijd
om geld verlegen , deed hij evenals
zijn vader een aanval op den tempel
te Elymais en daalde kort daarna ten
grave (164). Met meer of minder
recht werd zijn bijnaam -Entgpav'
geparodieerd tot brq avr^s (dolleman). —
5) S i d é t e s (Xtó^vgs , te Side opgevoed) , de jongere zoon van Demetrius
Soter, verdreef (137) Tryphon en
sneuvelde tegen de kort te voren
in 3 veldslagen overwonnen Parthen
(129). — 6) G r y p u s (y wog , haviksneus) , tweede zoon van Demetrius
Nicátor en Cleopatra, voerde bij zijne
troonsbeklimming (125) oorlog met
den pretendent Alexander Zabinas en
sedert 117 jaren achtereen met zijn
halfbroeder Antiochus IX , verloor ten
slotte de helft van 't rijk en werd 96
vermoord. — 7) C y z i c é n u s (van
zijn verblijf te (Jynicus) ontweldigde

beeld zijn naam.

Antiochia , ' Avuo'sta. 1) Prachtige,
reusachtig groote hoofdstad van 't syrische rijk, aan den linkeroever van den
Orontes in een bekoorlijk dal gesticht
door Seleucus Nicátor (± 300) ter eere
van zijn vader of zoon Antibehus ; de
alom beroemde zetel der Seleuciden ,
die ook onder de Romeinen tot diep
in den keizertijd haren eeuwenouden
luister bleef handhaven. — 2) Ad
M a e a n d r u m, stad in Carie met een
fraaie brug over den Maeander , door
Antiochus I (Soter) in een overvruchtbare landouw gesticht. — 3) A d P is id i a m , stad in Groot-Phry gie , vlak
aan Pisidie, onder Augustus rom.
kolonie , bijgenaamd Caesaréa. — 4)
M a r g i á n a, stad in Margiana aan
den Margus. — 5) . A d S a r u m, vroeger Adana , stad in Cilicie.
Antióohus , 'Avzíoxos. I. Koningsnaam in Syrie. 1) S o t e r (ecorijp,
redder) , zoon van Seleucus I , den
stichter van 't syrische rijk der Seleuciden , regeerde 280 261. Hij huwde
zijne hem door zijn vader edelmoedig
afgestane stiefmoeder Stratonice en
sneuvelde na langere en kortere oor
een slag tegen de Gallen. —-logeni
2) Th e o s (& dÓ , god), zoon en opvolger
des vorigen (261 246) , die zijn oorlog
met Aegypte door een huwelijk met
-

-

Berenice , de dochter van Ptolemaeus
Philadelphus , bijlegde , werd door zijne
verstooten , doch later teruggeroepen
echtgenoot Laodice tegelijk met Berenice vergiftigd. Daarop betwistte
Antióchus Hiérax (ia, havik)
zijn ouderen broeder- de kroon (zie
SELEUCUS II). —3) De Groote (22318'7), zoon en opvolger van Seleucus
Callinicus, verloor tegen Aegypte in

-
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(111) Coele-Syrie en Phoenicie aan zijn
halfbroeder A. Grypus , tegen wiens
zoon Seleucus Epiphanes hij sneuvelde
(96). — 8) E us é be s (e )cs1^s , vrome),
zoon des vorigen , beklom na de overwinning op Seleucus Epiphanes (95)
den troon , dien hij tegen de broeders
van Seleucus handhaafde. — 9) E piph a n e s (ccpav )7s) , zoon van A.
Grypus en broeder van Seleucus Epiphanes , verloor in den oorlog tegen
A. Eusebes den slag bij den Orontes en verdronk in de rivier (94). —
10) Dionysus (dtdvvaos), vijfde zoon
van A. Grypus , verloor spoedig kroon
en leven tegen Aretas , 't hoofd van
een arabischen volkstam. Na zijn
dood lieten de Syriers , de eeuwige
twisten en oorlogen der Seleuciden
moede , zich door koning Tigrdnes bij
Armenie inlijven (83). — 11) A s i at i c u s, zoon van A. Eusebes, werd
69 door Lucullus na de neerlaag van
Tigranes op den troon gezet , door
Pompej us , die Syrie bij 't rom. rijk

oorlog opriep (332). Antipater trok ,
nadat hij een opstand in Thracie gedempt had , naar den Peloponnesus en
sloeg de verbondenen in den moord
bij Megalopólis (Juni-daigensl
330) te pletter. Na Alexander's dood
(323) voerde hij met Cratérus en Leonnatus tegen de nogmaals nu onder aanvoering van Athene afgevallen Grieken
den lamischen oorloc, die door den
slag bij Crannon (32) met hun volledige onderwerping eindigde. Vervolgens bevocht hij in verbond met Craterus , Antigónus en Ptolemaeus den al
te machtigen Perdiccas (321) en stierf
op hooge jaren (319) , nadat hij Polysperchon tot regent en zijn zoon
Cassander tot den lageren rang van
chiliarch benoemd had. — 2) Kleinzoon des vorigen en tweede zoon van
Cassander en Thessalonica , bezoedelde
zich door moedermoord en werd met
zijn broeder Alexander , die hem den
troon betwistte , door Demetrius Poli
gedood (294).
-orcétes
Antipater, L. C a e l i u s, rom. an-

inlijfde, verjaagd.
II. In de letterkunde. 1) Van
Syracuse , jongere tijdgenoot van Herodotus , de eerste Griek , die over
Italie schreef. — 2) Van Ascalon,
leerling van Philo , stichter der vijfde
academie , volgde Lucullus naar KleinAzie en onderwees te Athene Varro

en Cicero ('79).

Antiópé, 'Avuo' n . 1) Dochter van
den riviergod Asopus of van Nycteus,
moeder van Amphion en Zethus (zie
AMPHION) . — 2) Amazone , die van
Theseus een zoon Hippolytus had.
Antipater, ' Avr&raz^oos. 1) Staatsman
en veldheer onder Philippus en Alexander d. G., bij wiens vertrek naar
Azie hij als stadhouder in Macedonie
met een leger van 12000 man voetvolk
en 1500 ruiters bleef, om de onder
volken in bedwang te houden-horige
(334). Die taak was verre van gemak lijk. Vooreerst doorkruiste de perzische
vloot allerwege de Aegeïsche zee onder
den eenigen Memnon, die wel is waar
333 stierf, doch een opvolger vond in
den spartaanschen koning Agis II, die
de Peloponnesiers tot den vrijheids-

nalist (± 123) , die den tweeden puni-

schen oorlog te boek stelde.

Antipatria vesting in Illyrie , op de
,

grens van Macedonie , aan den linkeroever der rivier Apsus.
Antiphánes , 'Avzcqxávis , een der
begaafdste en vruchtbaarste blijspeldichters te Athene , uit de Ode eeuw,
van wiens stukken ± 150 titels en
enkele fragmenten bewaard gebleven
zijn.
Antiphátes , 'Avzcgpdz27s, koning der
Laestrygonen (zie ald.) , die een der
tochtgenooten van Odysseus verslond.
Bij Ovidius heet de stad Formiae (zie
ald.) Antiphatae domus.

Antiphellus . Zie PHELLUS.
Antiphilus, 'AvTígptAos, uit Aegypte,
kunst- en tijdgenoot van Apelles, schilderde voor Philippus en Alexander d. G.
Antiphon , 'Avrcppwv, van Rhamnus
in Attica , de oudste der 10 redenaars,
die , als voorstander der oligarchische
partij , 't bewind der vierhonderd te
Athene hielp invoeren (411), waarvoor
hij later met den dood boette. De wel
bewees hij een grooten-sprekndhi

Antipolis.

Antoninus Pius.

dienst door zijne lessen in de redekunst
en door zijne redevoeringen , die zoowel
tot pleidooien voor beklaagden als tot
modellen voor zijn onderwijs bestemd
waren.
Antipófis, 'Avzíro),cs, kolonie van
Massilia , op de kust van Gallia Nar
-bonesi,uAt.
Antirrhium. Zie RHIUM.
Antissa , Avrtaaa, havenstad op
de N.W.kust van Lesbos , oorspronkelijk op een eilandje dat later bij Lesbos
aanslibde , geboorteplaats van Terpander.
Antisthénes, 'Avzco8svgs, atheensch
wijsgeer, stichter der cynische secte
(± 400) , leerling eerst van Gorgias,
later van Socrates , wien hij niet weder
verliet. Naar 't gymnasium Cynosarges, waar hij te Athene onderwijs gaf,

is een toren (Torre d'Anzo) bij Capo
of Porto d'Anzo.
Antonia turns , uitermate versterkt,
tot een kleine stad uitgebreid rotskasteel
te Jeruzalem , aan de N.W.zijde van
den tempel, vroeger Barfis , door Herodes d. G. ter eere van M. Antonius
herdoopt , bevatte 't paleis voor den
procurator van Judaea.
Antoninopólis, stad in 't N.O. van
Mesopotamie tusschen Edessa en Dara.
Antoninus, M. Aurelius, gew.
M. A u r e l i u s philosophus, rom. keizer,
te Rome 121 n. C. geboren , volgde
zijn schoonvader Antoninus Pius op
(161-180) en koos bij zijne troonsbeklimming L. Aurelius Verus , die
tegelijk met hem door Antoninus Pius
als zoon aangenomen was , tot mede regent. Terwijl Verus of eig. zijne
legaten 4 jaren lang (162-165) tegen
de Parthen voorspoedig oorloogden,
leidde Aurelius met wijsheid 't burgerlijk bestuur. Door de voortdurende
invallen en strooptochten der Marcomannen, Quaden en andere grensbe
stokers zagen ze zich in telkens hachlijker oorlogen gewikkeld, gedurende
welke Verus (169) stierf. Eerst in 174
gelukte 't Aurelius deze woeste volk stammen te beteugelen. Toen trok bij
naar 't Oosten tegen zijn dapperen stad
zich tot-houderAvisCa,
keizer had laten uitroepen , doch vond
hem door zijn eigen generaals vermoord.
Te midden van een zegevierenden tocht
tegen de in zijn afwezen opgestane
Marcomannen stierf hij onverwachts in
Pannonie (180). In handel en wandel
was Aurelius een echte stoïcijn en
dien geest ademen ook zijns „Zedekundige overpeinzingen" (Tá sis Éavrov).
Antoninus Liberalis, grieksch taalgeleerde uit de 1e eeuw n. C. , die 41
mythen van gedaanteverwisselingen behandelde.
Antoninus Pius , rom. keizer (138—
161 n. C.) , 86 n. C. geboren, aangenomen zoon en opvolger van Hadriánus, dien hij om zijne weldaden kinderlijk vereerde en liefhad , weshalve
hij (zooals 't heet) den bijnaam van
Pius ontving. Hij regeerde als een
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heeten zijne leerlingen cynici (xvvcxoí),
hoewel die naam ook tot hunne al

te natuurlijke leefwijze teruggebracht
wordt. Hij onthield zich van bespiegeling , nam de deugd als 't eeneg
noodige aan en drukte door zijn eigen
leven 't zegel op de strenge zedeleer,
die hij bij monde en in geschrifte verkondigde.
Antistius Labéo. Zie LABEO.
Antitaurus, 'Avzlzaveos, een der
hoofdgebergten in Klein-Azie, dat zich
in eene N., meer of min aan den Taurus
evenwijdige, richting door Cappadocie
tot aan den Euphraat uitstrekt.
Antium , aloude stad der Volscen in
Latium op eene diep in de Tyrrheensche
zee uitstekende landtong, door Tyrrheniers gesticht en door zeerooverij berucht , werd 468 door de Romeinen
ingenomen en wegens herhaalden afval
(338) met verbod van alle zeevaart en
met verbeurte der vloot gestraft en
strenger dan ooit bewaakt. Tegen
't einde der republiek en eeuwen later
was Antium een lievelingsverblijf der
rom. grooten en keizers, die den omtrek met heerlijke villa's, paleizen en
kunstgewrochten verfraaiden. Beroemd
waren ook de tempels der geluksgodin
(Fortuna) met een orakel (sortes Antianae) , van Aesculapius en van Nep
overblijfsel der stad-tuns.'Eeig

-

Antonius.

Antonius.

der beste vorsten gedurende een 23jarig tijdperk van bijna onafgebroken
rust en vrede binnen- en buitenslands.
Te recht wijdde zijn opvolger M. Aurelius , wien hij zijne dochter Faustina
ten huwelijk gegeven had , zijner nagedachtenis een prachtige eerezuil

trouw , op het feest der Lupercalia de
koningskroon aan. Na Caesar's dood
achtte hij zich geroepen de erfgenaam
zijner macht te worden , hield een
hartstochtelijke lofrede bij Caesar's lijk
en bracht zijn geheime papieren voor
den dag. De senaat , verbitterder dan
ooit , vooral ook ten gevolge van Cicero's philippische redevoeringen, zond
hem in zijne provincie Gallia Cisalpina
den jongen Octaviánus, Caesar's aangenomen zoon, met de consuls Hirtius
en Pansa na. Bij Mutlna verslagen
en tot over de Alpen teruggedreven
(April 43) , voegde Antonius zich bij
Lepidus , die hem zijn leger afstond,
trok er mee tegen Italie en verzoende
zich met Octavianus. Nu sloten deze
drie Oct. 43 een verdrag , waarbij ze,
als triumviri reipublicae constituendae,
't oppergezag over 't romeinsche rijk
voor den tijd van 5 jaren onderling
verdeelden. Na de overwinning op
't republikeinsche leger bij Philippi
(42) begaf hij zich in hofstaatsie naar
't hem ten deele gevallen Azie. Van
Tarsus in Cilicie volgde hij de schoone
koningin Cleopiltra naar Aegypte , terwijl hij zijn veldheer P.Ventidius Bassus
tegen de Parthen zond. De vrede en
vriendschap tusschen de bewindslieden,
die uit gebrek aan vertrouwen alles
te wenschen overliet , werd na den
dood zijner gemalin Fulvia door 't huwelijk van Antonius met Octavia, de
zuster van Octavianus , voor 't oog ten
minste, hersteld (39). Na de hernieuwing van het triumviraat voor 5 jaren
keerde hij naar 't Oosten terug en
vocht er zonder gevolg tegen de Parthen (36). Met meer geluk werd zijn
tocht tegen Armenie bekroond (34).
Intusschen had hij de edele Octavia
om Cleopatra verstooten en ontzag zich
niet de waardigheid van den romein schen naam met voeten te treden. Door
dit onberaden gedrag haalde hij zich
den algemeenen haat en zijn ondergang
op den hals. Door Octavianus beoorloogd , verloor hij den beslissenden
zeeslag bij Actium (2 Sept. 31) en
doorstiet zich, in overijlde vlucht met
Cleopatra naar Alexandrie teruggekeerd,
ten einde raad met zijn zwaard (30). —

(colugnna Antonini).

Antonius. 1) M. (0 r a to r) , een der
beste sprekers van zijn tijd (143-87),
quaestor 113 , praetor in Azie 104 ,
consul 99 , censor 97, werd als vriend
van Sulla door Marius gedood en zijn
hoofd op 't spreekgestoelte ten toon
gesteld. — 2) M. (met den spotnaam
C r e ti c u s) , zoon des vorigen , vader
van den drieman, voerde 74 als propraetor , met schade en schande in
den oorlog tegen de zeeroovers 't onbeperkt gezag over de vloot en de kusten
der Middellandsche zee. — 3) C. (met
den spotnaam H y b r i d a) , jongere
broeder des vorigen , werd om zijn
gedrag (70) uit den senaat verwijderd,
tegelijk met Cicero tot praetor
p ( en
tot consul (63) gekozen en moest , wil
niet, tegen Catilina, met wien-lensof
hij meer of min bevriend was, te velde
trekken, doch liet zijn legaat M. Petrejus 't gevecht leveren. — 4) M.
(Triumvir , drieman) , oudste zoon
van Antonius Creticus en Julia, 83 geboren , was een van Rome's vreemdsoortigste en geslepenste karakters, doodsvijand van Cicero , die zijn stiefvader
Lentulus als eedgenoot van Catilina
had laten ombrengen (63). Eerst (58)
diende hij in Syrie onder Aulus Gabinius en zocht 54 zijn fortuin in Gallie
bij Caesar , die hem (52) de quaestuur
bezorgde. Sedert klampte hij zich aan
den roem en de partij van Caesar
vast en ontzag , tegen Pompejus, list
noch geweld in of buiten Rome. Als
tribuun (49) zich voor 't goed recht
van Caesar in de bres stellende, werd
hij de curia uitgezet en vluchtte naar
't legerkamp van Caesar in Gallia
Cisalpina , die hem tot zijn legaat benoemde en 't opperbevel over Italie
opdroeg. Bij Pharsálus (48) voerde
hij 't commando over den linkervleugel
en bood als consul (44) zijn ambtgenoot Caesar, te goeder of te kwader
-
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5) L., jongste broeder van den drieman , liet zich door Fulvia overhalen
tot een oorlog tegen zijn gezworen
vijand Octavianus, die hem in Perusia
opsloot, doch na de overgave der stad
genadig behandelde en later als bevelhebber naar 't afgelegen Iberie zond.
Antrón, 'Avr cov, stad op de O.kust
van Phthiótis in Thessalie , aan den
ingang der Malische golf.
Anubis , 'Avon f is, aegyptische godheid met den kop van een jakhals,
behoeder van dooden en van graven, bij
de Grieken met Hermes vereenzelvigd
(van waar Hermanubis) en te Rome
tegen 't einde der republiek als helhond
vereerd.
Anxur, 't latere Tarracina (zie aid.).
Anytus , "Avvros , vermogend leerkooper te Athene , hielp , aan 't hoofd
der democratische partij , Thrasybulus
de 30 verdrijven en was een der 3 aanklagers van Socrates.
Aónes, "Aovss, oude volkstarn in
Boeotie, N.waarts van Thebe , van
waar bij latere dichters ' Aóvios , Ao nius = boeotisch ; Aoniae aquae =
Aganippe; Aonides = de Muzen.
Aornus , "Ao^pvos. 1) Eene der hoofd
-stednvaBctrie,n.dwitervan
330/29 door Alexander d. G. ingenomen. -- 2) Bergvesting aan den rechteroever van den Indus , door Alexander
d. G. 327 bestormd. — 3) Zie AvERNUS.
Aorsi , "Ao^O6ot, machtig handels
-volktuschendPaMóie
Caspische zee.
AOus, 'Ac$os, hoofdrivier van Epirus Nova , valt beneden Apollonia in
de Ionische zee.
Apaméa, 'Anaueta. 1) Ad O r ont em , sterke hoofdstad van A p a m è ne
in Syrie , aan den Orontes of Axius,
't vroegere Pella, door Seleucus Nicátor, die haar vergrootte en versterkte,.
herdoopt ter eere zijner gemalin Ap áma. — 2) Cibótus, ij Kt#cor4,
aanzienlijke koopstad in Groot-Phrygie,
bij de samenvloeiing der rivieren
Maeander en Marsyas. — 3) Stad in
Bithynie. Zie MYRLE A . -- 4) Stad in
Mesopotamie, aan den linkeroever van
den Euphraat, tegenover de stad Zeug-

ma. — 5) Stad in Babylonie, bij de
samenvloeiing van Euphraat en Tiger.
Apelies , ' AveAAijs , van Colophon,
de meestgevierde schilder der oudheid,
tijdgenoot en gunsteling van Alexander
d. G. (+_ 330) , oefende zich , hij de
geniale meester, als een leerling geheel
zijn leven ter volmaking zijner kunst
(van waar 't bekende : nulla dies sine
linea). Voor vreemde verdiensten was
hij even weinig blind als voor eigen
gebreken en luisterde gaarne aanmerkingen af. Onder de vele meesterstukken van Apelles, die met kleuren
tooverde , werden . 't meest bewonderd
de Alexander met de bliksemflits en
de alles overtreffende Anadyoméne d. i.
Aphrodite die uit de golven opstij gt
en de lokken uitwringt , terwijl de
nedervloeiende druppelen hare leden
als met een doorzichtig zilvergaas omsluieren. Hij vertoefde beurtelings aan
't hof van Alexander , te Aleaandrie ,
te Colophon en op Cos. Wanneer en
waar hij stierf, is onbekend.
Apeilicón , 'A^cs22txwv, van Teos,
peripatetisch wijsgeer, wiens kostbare
boekerij door Sulla (84) uit Athene
naar Rome overgebracht werd.
Apenninus , 'Air vutvos (van 't cel
bergtop) , Apennijnen, de-tische„pn"
bergketen, die Italie als een ruggegraat
doorsnijdt, zich op de grenzen van
Samnium, Apulie en Lucanie verdeelt
en O.waarts bij kaap Salentinum in de
Ionische zee , W . waarts - bij Rhegium
in de straat van Messàna uitloopt.
Aphaca , rá "Aqxzxa , stad in
Coele-Syrie , tusschen Heliopolis en
Byblus , met een tempel en orakel van
Aphrodite ('Aipaxizcs).
Aphaea . Zie BRITOMARTIS.
Apharetidae, 'Agpapplóac, Idas en
Lynceus , als zonen van den messenischen koning A p h a r e u s, beroemd
door hun gevecht met de Dioscuren.
Zie IDAS.
Aphidna, -ae, "Aqn va, -at, gemeente
in 't N.O. van Attica, waar Theseus
Heléna voor hare broeders de Dioscuren een tijd lang verborgen hield.
Aphrodisias, 'Aq oótetdc , naam
van steden aan Aphrodite gewijd. 1) In
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Carie met een prachtigen tempel der
godin , onder de Romeinen eene vrije
en bevoorrechte stad. — 2) Ook Veneris
oppidum, op de kust van Cilicie , tegen
een fraaie haven. -overCypus,mt
Aphrodite , 'Aggeo5mzn , godin der
liefde en der bevalligheid , in de Ilias
dochter van Zeus en Dióne , bij lateren
de uit het schuim der zee geborene,
van waar de naam afgeleid werd.
Hoewel met Hephaestus gehuwd , beminde ze onder de goden Ares , Dionysus , Hermes , Poseidon , onder de
menschen Adónis en Anchises, wien
ze Aenèas baarde. Niet alleen was zij
zelve de volmaakte schoonheid , die
alles in vuur en vlam van lust en
liefde zette; maar ze deelde , vooral

vergif; — 3) onder Trajanus, wien hij
in den parthischen oorlog uit Rome
versche oesters toezond. — Nog bestaat
er een rom. kookboek +_ uit de 3de
eeuw U. C. , dat ter aanbeveling den
pseudoniem van Caelius Apicius draagt.
Apidánus, 'A^ru avós, rivier in Thes-

ook door de tooverkracht van haren
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salie , die zich nabij Pharsálus met den
Enipeus vereenigt.
Apiolae , stad der Volsten in 't Z.

van Latium , door Tarquinius Priscus
verwoest.

Apion,'Airíowv, grieksch taalgeleerde
en polyhistor uit Aegypte, vervaardigde
tal van werken en hield in de grootere
steden van Griekenland drukbezochte
voordrachten over Homerus, gaf onderw ijs in de fraaie letteren, ook te Rome
en werd door de Alexandrijnen gekozen
om bij Caligula beklag te doen over de
Joden, die hij ten overvloede ook met
de pen bestreed, deswege door Josephus
in een tegenschrift te recut gewezen.
Apis , ' Aires. 1) Zoon van Phoróneus
en Laodice, argivisch aening , van

gordel, onweerstaanbare bekoorlijkheden aan goden en stervelingen mee.
Gewoonlijk heeft ze haren zoon Eros
in haar geleide , ook wel de Horen,
de Charites en Peitho. Mirten, rozen,
papavers en appels waren haar gewijd;
musschen , duiven , zwanen of zwaluwen wien de Peloponnësus volgens de Grietrokken hare kar. Nergens genoot A. ken
Apia ('Airía yr) heette. — 2) De

grooter eer dan op Cyprus en Cythèra,
in Aegypte, bijzonder te Memphis, als
werwaarts hare dienst uit het Oosten,
god vereerde stier, uit eene door den
met name uit Phoenicie (zie ASTARTE)
bliksem of door een straal der maan
overgeplant was. Te Athene en elders
drachtig geworden koe geboren en aan
werd ze als ráv 3) tos (zinnelijke) en
eene spierwitte vlak op 't voorhoofd
oveavía (hemelsche) vereerd. Tot de kenbaar. Zijn verjaardag werd met
edelste gewrochten der beeldende kunst een heuglijk volksfeest gevierd en bij
behooren de uit vele overgebleven zoo- zijn dood bleef geheel Aegypte in diegen. Venus di Medicis en de Venus pen rouw gedompeld , totdat er een
van Milo (Melos).
heilige stier teruggevonden was.

Aphthonius , 'Aq, 3óvtos , grieksch
rhetor en sophist uit Antiochia (± 315
U. C.) , auteur van een gezocht en bruikbaar handboek bij 't onderwijs in de
redekunst, getiteld Heoyv,uváouara.
Aphytis , "A ppvzcs , stad op de Z.- kust der landtong Pallène, met een orakel van Zeus Ammon , nu Athyto.
Apia, 'Arzía (yj) „afgelegen land";
ook oudere naam van Argos of Peloponnesus.
Apicius, naam van 3 aartslekkerbekken : 1) uit den tijd van Sulla; —
2) M. G a v i u s, onder Augustus,
verspilde zijn vermogen in de fijnste
lekkernijen en gebruikte tot besluit

Apodóti , 'Aró&corot , volkstam in
't Z.O. van Aetolie tusschen de rivieren
Euénus en Hylaethus.
Apollinis promontorium , kaap in
den W hoek der golf van Carthago.
Apollo, 'Art' wv, coif oc'Aaro'wv,
Phoebus Apollo , een der olympische
goden, geliefde zoon van Zeus en Leto,
tweelingbroeder van Artémis, op Delos
geboren. Apollo is a) straffende ,
wrekende god, gewapend met boog
en pijl (sxa-cq pdAos , a LoyveÓTo^os) ,
hij doodt de Aloïden en de kinderen
van Nióbe , verwekt eene pest in 't
grieksche leger vóór Troje , velt den
draak Python enz., b) reddende,
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heilaanbrengende god, dieziekten Pergámum (± 60) , beroemde rhetor,
geneest en gezondheid verleent (irae - leermeester van Octavius te Apollonia
(Lv, áx&Jcos, d2scíxaxos) , als zoodanig
vader van Asclepios; c) v o o r s p e l1 e n d e god , die van wege Zeus orakels
geeft te Delphi (Pytho), te Thebe, te
Abae , op Delos , te Claros, te Patára
en ook goden en menschen met die
gave bedeelt; d) god van zang en
snarenspel , die de maaltijden der
goden met zijne lier of citer (q^óe,ucy )
veraangenaamt, de zangers en dichters
bezielt en de Muzen aanvoert
crayÉri s) ; e) herdersgod (vogtos) ,
die paarden en rundvee behoedt en op
aarde de kudden van Laomédon en van
Admètus weidde ; f) god van 1 andverhuizing en nieuwgestichte steden (áexiyeZns, xríoris) , die alom
in en buiten Griekenland hoogere beschaving , licht en leven verspreidt,
die de kolonisatie bevordert en de kolonisten in zijne hoede neemt ; g) z o n n eg o d in de latere poëzie (= Helios).
Geen wonder dat Apollo de meest geliefkoosde onder de goden was. Voor
zijne algemeene vereering pleiten de
talrijke feesten en kunstwerken, bene
zijn beeld versierde mun--vensdmt
ten der meeste steden. Delphi vierde
ter zijner eere de pythische spelen,
Athene de Thargelia , Sparta de Carnèa
enz. 't Beroemdste der overgebleven
standbeelden van den god is de Apollo
di Belvedere in 't Vaticaan te Rome,
een ideaal van eeuwige schoonheid en
jeugd. Hem waren de laurier, de
zwaan en de wolf heilig. Uit Grieken
verbreidde zich de dienst van-land
Apollo naar Rome , waar hem bij eene
pest op 't Cam p us Martins 429 de
eerste tempel , 212 't feest der ludi
Apollinares en na den slag bij Actium
30 dat der Actia gewijd werd.
Apollodórus, 'A^toL d3c000c. 1) Van
Athene , beroemd schilder, oudere tijdgenoot van Zeuxis (± 408). — 2)
Atheensch blijspeldichter (± 310), door
Terentius gevolgd. — 3) Van Athene
(± 140) , taalgeleerde, van wiens talrijke werken nog eene beknopte schets
der grieksche mythologie onder den
titel van Btf 2tohhxq bestaat. — 4) Van

(zie THEOnoRus no.5). — 5) Voortreflijk
bouwmeester in dienst van Trajanus.
Apollonia, 'ArroL covía, stad 1) der
ozolische Locriers bij Naupactus , —
2) in Illyrie, bij den mond der rivier
Aóus , 69 stadiën van zee , kolonie van
Corinthe en Corcyra , bekende handel.
stad en zetel van letterstudie , — 3)
in Macedonie , aan de Via Egnatia,
ten Z. van 't meer Bolbe , — 4) in
Thracie aan den Pontus Euxinus , kolonie van Miletus, met een beroemden
tempel en kolos van Apollo, — 5) op
de N.kust van Sicilie , — 6) in Mysie,
bij 't meer Apolloniátis , -- 7) in Cyrenaica , kolonie en haven van Cyrène,
eene der 5 steden (Pentapólis).
Apollónis, 'ArroA2 wví5, stad op de
grens van Mysie en Lydie , tusschen
Pergámum en Sardes gelegen.
Apollon Í us , ' Artoíl^,aívtos. 1) Perga e u s (IIegyaios) , van Perga in Pamphylie, een der grootste wis- en meetkundigen der oudheid, in 't bijz. door
zijn hoofdwerk over de kegelsnede beroemd, bloeide tijdens de regeering
van Ptolemaeus Philopátor (222-205).
-- 2) Rho d i u s, van Alexandrie (+
210) , leerling van Callimáchus , met
wien hij later in onmin leefde, onderwees een tijd lang met ongemeenen
bijval te Rhodus de welsprekendheid
(van waar zijn bijnaam) en werd te Alexandrie door Ptolemaeus Epiphánes tot
bibliothecaris aangesteld. Van 's mans
gedichten bestaat nog de Argonautentocht ('Aeyovavrtxd) die , zonder een
heldendicht te kunnen heeten , van inhoud en vorm fraaie partijen , in 't bijzonder van idyllisch en elegisch karakter, behelst en bij de Romeinen zeer
in den smaak viel. — 3) M o 1 o , te
Rhodus leeraar der welsprekendheid,
die gedurende zijn verblijf te Rome
(82) Cicero onder zijn hoorders telde. —

4) T y a n e n s is , van Tyána , pythagorist van strenge zeden , die zich
voor een profeet en wonderdoener uitgaf en uit zucht tot kennis de gebede wereld van Indie tot Spanje,
van Italie tot Aethiopie onder tal van

Aponus.

Aquae.
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avonturen rondreisde , door leerlingen
omstuwd en door 't volk nageloopen.
Te Rome aangeklaagd , onttrok hij zich
aan de vervolging op wonderbare wijze:

frica terugkeerde. Onder zijne vele
pennevruchten spant het romantisch
gekleurde verhaal „de gouden ezel"
(Metamorphoseon libri xi) met de welalles en meer van dien aard in 't lange bekende episode van Amor en Psyche

en breede te lezen in 't romanesk ver
's mans leven en lotgevallen-halvn
2 eeuwen later door den ouderen Philostrátus te boek gesteld (± 40 n. C.).
Door de vijanden des christendoms
werd hij vroeger en later als tegenhanger van Christus vereerd en verheerlijkt, door Lactantius en Eusebius
dientengevolge bestreden. — 5) D y sc ó 1 u s (ó h5oxo2os, de strenge, stugge),
geleerd en scherpzinnig taalkenner te
Alexandrie (± 150 n. C.), behandelde
't eerst de grieksche spraakkunst op
rationeele gronden in talrijke werken,
van welke niet meer dan 4 overgebleven zijn.

de kroon.
Apries , koning van Aegypte (Hofra
in 't O. T.) , 589-570, zoon en opvolger van Psammis , werd na een
ongelukkigen veldtocht tegen Cyrene
door Amasis onttroond.

Apsus , "Apos , rivier in Illyrie,
valt W.waarts van 't gelijkn. stadje in
de Ionische zee.
Apsyrtides , ' Apv^Oríóss , twee naburige , nu door eene brug verbonden
eilandjes nabij de kust van Illyrie.
Apsyrtus , "A'ipvros , zoon van den
colchischen koning Aeétes, jongere
broeder van Medéa , die hem op hare
vlucht met Iáson in stukken sneed en
Aponus of Aponi fons, warme zwa- de leden langs den weg verstrooide,
velbronnen van bijzondere geneeskracht om zoodoende aan de vervolging haars
nabij Patavium , van daar ook Pata- vaders te ontkomen. Zie TOMI .

vinae aquae geheeten.
Appenninus = Apenninus.

Appia Via, oudste en beroemdste
der rom. straatwegen , door den censor
Appius Claudius Caecus (312) aangelegd van Rome Z.waarts tot Capua,
later O.waarts verlengd tot Brundisium.
Appiánus , 'A7rrccavós , van Alexandrie (+ 130 n. C.) , behandelde de romeinsche krijgsgeschiedenis van Romulus tot Augustus in een werk , getiteld Pco^uatxá, dat, voor de helft
ongeveer overgebleven , zich door stijl
en onpartijdigheid aanbeveelt.
Appias , bron die zich te Rome nabij
den tempel van Venus G enétrix op
't forum Iulii bevond en door standbeelden van nimfen (.dppiádes deae)
omgeven was.

Apuani , ligurische volkstam aan de
Macra, na hardnekkigen tegenstand
door de Romeinen onderworpen en gedeeltelijk naar Samnium overgebracht

(180).

Apulëius = Appuleius.
ApulTia, in 't alg. geheel Z.O. Italie,
van de rivier Frento tot kaap Iapygium ; in 't bijz. 't gewest ten O. van
Samnium, aan weerszijden der rivier
Auf idus , die 't in Daunie ten N. en
Peucetie ten Z. splitste ; dan heet het
zuidelijkste gedeelte Calabrie , bij de
Grieken Iapygia of Messapia. De inwoners, die grootendeels Illyriërs van
oorsprong waren , gingen niet voor
snugger door en leefden uitsluitend
van akkerbouw en veeteelt, waartoe
de vruchtbare grond zich uitnemend
Appii forum . Zie FORUM APPII.
leende. In vervolg van tijd werd
Appius Claudius . Zie CLAUDIUS. Apulië op de kust door grieksche koAppuleius, L., rom. wijsgeer, re- lonies bevolkt en in den samnitischen
denaar , dichter en geleerde van naam, oorlog door de Romeinen onderworpen
die te Madaura in Numidie (± 130 (317).
n. C.) geboren en te Carthago onderAquae , rom. naam van badplaatsen
wezen was, te Athene de fraaie lette- en minerale bronnen , als 1) Cum aren en de platonische wijsbegeerte met n a e , 't latere Baiae (zie aid.). —
liefde beoefende en, na jaren reizens in 2) Cutiliae, in Samnium bij de alItalie, Griekenland en Azie, naar A- oude vroeg vergane stad Cutilia, ten

4

50

Aquilaria.

Arachne.

O. van Rente , met een beroemd meer,
waarin een drijvend eiland, dat voor
't middenpunt van Italie gehouden werd
3) M a t t i a ca e , nu Wiesbaden , in
't land der Mattiaci in Germanie. —
4) P a t a v i n a e. Zie APONUS. -- 5) S eg e s t á n a e , bij Segesta op Sicilie. —
) S e ge s t e, nu Fontainebleau, bij
de senonische Gallen. — 7) S e x t i a e
(Aix) , rom. kolonie in Gallia Narbonensis , door Sextius Calvinus (122)
gesticht, waar Marius de Teutonen
versloeg (102) . — 8) S o 1 is op de
Z.kust van Britannia, nu -Bath. —
9) Statie 11 a e , stad der Statiellen in
Ligurie aan den straatweg van Genua
naar Placentia. — 10) V e t u 1 o n i a e,
bij Vetulonia in Etruria.
..
, stad en reede op de kust
Aquilaria
van Zeugitana in Africa, aan de W..

zijde van kaap Hermaeum.

Aquiléia, sterke vesting en bloeiende
koopstad in Gallia Transpadána, vlak
aan de bocht der Adriatische zee, de
sleutel van Italie aan de N.O.zijde,
werd door de Romeinen (182) tot een
bolwerk tegen de noordscha barbaren
gesticht, 452 n. C. door Attila na
herhaalde aanvallen ingenomen en tot
den grond geslecht ; nu Agra, een
vlek met vele oudheden , bepaaldelijk
rom. baden.
Aquiliia Via, straatweg van Capua,
ging Z.waarts door 't hart van Lucanie
en Bruttium tot Rhegium.
Aquilonia , stad in Samnium , op de
grens van Apulie , ten O. van Bovianumdoor de Romeinen in de samni' oorlogen (295) verwoest.
tische
Aquinum , nu Aquino , stad der Vol scen in Latium , rom. municipium , bekend door purperverwerijen en als
geboorteplaats an Juvenális.
Aquitania . 1) Gewest van Z.-Gallie
tusschen de Garumna (Garonne) en de
Pyreneën , den Oceaan en Gallia Nar
bonensis, door Crassus , den legaat van
Caesar, onderworpen. — 2) Rom. provincie sedert Augustus, tusschen de
Liger (Loire) en de Pyreneën , met
den Mons Cevenna ten O. en den
Oceaan ten W.
Ara, godin der vervloeking = Erinys.
-

Ara Ubiorum . Zie COLONIA AGRIPPINA.

Arabia , 'Aeapia , groot schiereiland
in den Z.W. hoek van A zie , met de
Arabische golf ten W. , de Erythraeische (Indische) zee ten Z. en
de Perzische golf ten N.O. De noordelijke grenzen waren niet altijd even
afgebakend , doch strekten zich meest
ter eéne zijd tot Aegypte en Syrie
Syrie,
ter andere tot den Eupbraat uit. Arabie
was 1) P e t r a e a (h xazá zqv H9-reav)
in 't N. en N.O. , met de hoofdstad
Petra, van waar de naam ; 2) Deser t a
e ^,
't binnenlande met de sy('q e g el goc)
rische woestijn ; 3) Felix (ij svBat'gcvv),
t eig. Arabie , eveneens eenebarre
zandzee , doch in 't W. vruchtbaar en
rijk aan de edelste voortbrengselen.
De inwoners (A r á b e s , "A^oaflss) behoorden tot den semitischen of aramae-

ischen stam en waren met de Israelieten verwant. Arabia Petraea bevatte
de Amalekieten , Midianieten Edo ,
mieters, Moabieten enz. van t , O. T.,
de Nabataeërs der Grieken en Romeinen; Arabia Deserta de Scenitae (^'xiwrat, tentbewoners) en Nomädes (No/3, herderstammen). Sedert onheuglijke tijden trokken karavanen,
met oostersche kostbaarheden, wierook,
specerijen , goud , elpenbeen en edelgesteenten beladen , deze onmeetlijke
woestijnen door. Nooit of niet dan te
vergeefs waagden vreemde veroveraars
zich tot in dit door zich zelf verdedigde
land. Alleen Arabia Petraea werd onder Traj ánus (106) eene rom. provincie.

Arabicus sinus , 'Aoafltxóc xó2ros,
nu Roode zee , langwerpige golf tusschen Arabie en Africa, met de 2 inhammen: sinus Heroopolites (Schelfzee)
in 't N.W. en sinus delanites (golf
van Abaca) in 't N.O.
Arabis, "A^Oaf tc , rivier in Gedrosie,
die ten W. van den Indus in den Indischen oceaan vloeit.
Arachnaeum, Aaxvaiov, gebergte
in 't O. van Argolis , tusschen Argos
en Epidaurus.
Arachné, 'Aedxvr^, dochter van den
purperverwer Idmon uit Colophon, wist

Arachosia.
zoo vaardig 't weefgetouw te hanteeren , dat ze Athene tot een wedstrijd
durfde uitdagen ; bij welke gelegenheid de godin 't onverbeterlijk fraaie
borduursel , waarin 't meisje de liefdes
goden geweven had,-avontured
van spijt vernielde en haar zelve , toen
ze zich uit wanhoop ophangen wilde,
in eene spin (agaXvn) veranderde.
Arachosia, ' Aeaxcooia, volkrijke en
vruchtbare provincie in 't Z.O. van
't perzische , later van 't bactrische en
van 't parthische rijk , door den Indus
ten O. , de Paropanisádae ten N.,
Drangiána ten W. , Gedrosie ten Z.
begrensd.
Arachth us , "Aeaxt9os , nu Arta,
hoofdrivier van Epirus , die voorbij de
stad Ambracia in de Ambracische golf
vloeit.
Aracynthus, 'Aeaxvv8os, bergrug

op de Z.W.kust van Aetolie bij Pleuron , soms tot Acarnanie gerekend.
Later wordt onder dezen naam vermeld
een berg tusschen Attica en Boeotie.
Aradus , "Aeawos , Arvad in 't O. T.,

Arcadia.
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vijanden te versterken , wierp hij zich,
onvoorzichtig genoeg, in de armen van
den macedonischen koning Antigánus
Doson, wiens opvolger Philippus III,
ten einde in zijn toeleg tegen de vrij
Griekenland des te beter te-heidvan
slagen , hem vergif toedienen liet (213).
Zijn dood werd in geheel Achaie diep
betreurd en op zijn verjaardag te Sicyon een lijkfeest gevierd. Aratus
stelde de gebeurtenissen van zijn tijd
in gedenkschriften (`YYo,uviara) te
boek. — 2) van Soli (± 270) wiens
veelgelezen en geprezen astronomisch
leerdicht (Patvo'ueva) naar 't proza van
Eudoxus met smaak gevolgd is en
door Cicero , Caesar Germanicus en
Aviénus in 't latijn vertaald werd.
Araxes, 'Aeá^i7s, rivier 1) in Armenie , die in felle vaart van den berg
Abus tot in de Caspische zee voortstuift, nu Aras, 2) = Aborrhas (zie
aid.). -- 3) in Persil, die zich nabij
Persepólis in een zoutmeer verliest. —
4) in Scythie , bij Herodotus = Iaxartes , nu Wolga.
Arbaces , 'Aefláxs , satraap van
den assyrischen koning Sardanapálus
in Medic en stichter der medische dynastie , die , volgens 't ongeloofwaardig
bericht van Ctesias, met Belésys, den
satraap van Babylon, Niniveh veroverde en 't oud-assyrische rijk vernie-

volkrijke stad op een eilandje nabij de
kust van Phoenicie , kolonie van uitgeweken Sidoniers , welvarend en
machtig door zeevaart en grondgebied
tot onder de Seleuciden , met de
tegenovergelegen havenstad ,ntaradus.
Arae Philaenorum. Zie PHILAENI .
Arar, Aráris , nu Saone , rivier in tigde (± 880).
Arbéla , zá "A SO f3r^2a , hoofdstad van
Gallie, ontspringt op de Vogesen,
neemt in haren loop den Dubis (Doubs) 't assyrisch district A r b e 1 i t i s in A.diop en valt bij Lugdünum (Lyon) in abéne, hoofdkwartier van Darius Codomannus voor zijn laatsten veldslag
den Rhodánus (Rhone).
Arátus , "Aaros. 1) Beroemd veld- tegen Alexander in de ± 600 stadiën
overste (strateeg) der Achaeërs, te W.waarts van Arbela gelegen vlakte
Sicyon 271 geboren en te Argos op- van Gaugaméla (331) , nu Erbil.
Arbocala, hoofdstad der Vaccaeërs
g evoed , bracht op zijn 20ste jaar
Sicyon na de verdrijving van den tyran in Hispania Tarraconensis.
Arbuseula, begaafde mimenactrice
Nicócles (251) aan 't Achaisch verbond (zie ACHAEI) , dat sedert 245 aan te Rome uit den tijd van Cicero.

zijne leiding den hoogsten bloei te
danken had, hoewel hij gelukkiger
was in staat- dan in krijgskundige
bedrijven, in diplomatieke kunstgrepen dan in doortastende maatregelen.
Voor de Aetoliers en Spartanen moest
hij in den oorlog meer dan eens 't onderspit delven. Om zich tegen deze

Area, "A^O , aloude stad in 't N.
van Phoenicie, aan den Libanon, ge.
boorteplaats van Alex. Severus.
Arcadia, 'A^oxa&ia , 't hooge berg-

land in 't hart van den Peloponnesus,
bij de dichters als 't paradijs van Griekenland geroemd, met de bekoorlijkste
dreven en landouwen vooral in 't W.
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en Z. 't Sneeuwgebergte Cyllène dekte zoon van Perdiccas II, baande zich
't N. des lands ; in 't midden verhief
zich de Lycaeus; in 't Z. ontsprong
de Alphèus. De Arcadiers A^oxá3ss,
Arcades) , die tot den pelasgischen
stam behoorden , beroemden zich 't oudste volk te zijn (van daar ook toasstvoi) , waren uitermate gevoelig voor
muziek , maar hielden voor 't overige
't meest van jacht en veeteelt , weswege Artémis en Pan hunne lievelingsgoden waren. Door de natuur des
lands bleven ze voor vreemde invallen
gevrijwaard , o. a. voor die der Doriers
(1104). Na den tweeden messenischen
oorlog verhieven Mantinèa, Tegéa,
Orchoménus , Psophis en Phenéus zich
als vrije republieken , zonder evenwel
in de politiek eene rol te spelen. De
'Spartanen beproefden herhaaldelijk 't in
dorpen verstrooid levende volk te onderwerpen , doch zagen hunne veroveringsplannen door den slag bij Leuctra
(311) en door de stichting der grens
eens voor al ver -vestingMalop
voegden de Arcadiers-ijdel.Latr
zich bij 't Achaisch verbond , over 't
welk hun landsman Philopoemen nog
een tijd lang 't oppergezag voerde.
Evenals de Zwitsers dienden ze veel
als huurlingen in vreemde legers.-tijds
Arcadtus, oudere zoon van keizer
Theodosius d. G. , broeder van Honorius , de zwakke , door gunstelingen
(Rufinus, Eutropius) en door zijne gemalin Eudoxia beheerschte keizer van
't Oostersch -rom. rijk (395— 408 n. C.).
Areas , "Aas , zoon van Zeus en
Callisto , stamvader en weldadig koning
der Arcadiers. In 't volksverhaal wordt
hij door zijn grootvader Lycdon aan
Zeus, om de alwetendheid van den god op
de proef te stellen , te eten voorgezet,
doch door den god in 't leven teruggeroepen en met zijne moeder onder
de sterren geplaatst , hij als de kleine,
zij als de groote beer. Zie ARCTOS
Areesiláus , 'Aexsoí2aoc. 1) Zie
BATTIADAE . — 2) Grieksch wijsgeer
van Pitäne in Aeolie, stichter der
tweede of midden -academie (± 260).
Archeláus, 'AexJ taoc 1) Koning
van Macedonie (413 399) , natuurlijke
('

.

.

-

door broedermoord den weg - tot den
troon , was anders een kunst -, letteren vredelievend vorst, die mannen als
Euripides , Agäthon en Zeuxis aan zijn
hof verbond. -- 2) Generaal van Mithradates d. G., werd door Sulla in Boeotie
(86) tweemaal verslagen en ging later
tot de Romeinen over. — 3) Zoon des
vorigen , die (63) door Pompejus tot
opperpriester te Comána in Pontus
aangesteld en (56) door zijn huwelijk
met de aegyptische erfprinses Berenice
na de verdrijving van haren vader
Ptolemaeus Aulètes tot koning van
Aegypte verheven, een half jaar later
tegen Gabinius , den proconsul van
Syrie, die Ptolemaeus op den troon
herstellen wilde, sneuvelde. — 4) Zoon
van Herodes d. G., door zijn vader tot
koning van Judaea bestemd , werd na
een oproer door Augustus tot ethnarch
over Judaea, Samaria en Idumaea (de
helft van zijns vaders rijk) aangesteld,
doch wegens dwingelandij (6 n. C.)
afgezet en naar Vienna in Gallie ver-

bannen.
Archias, 'A^oxías. 1) Heraclide uit
Corinthe, stichter van Syracuse ('734). —
2) Een der oligarchen te Thebe , die
(382) de Spartanen de burgt in handen
speelden, werd bij de verlossing der
stad (379) met de zijnen aan tafel gedood. — 3) A. Licinius, grieksch
dichter van Antiochie in. Syrie , door
Cicero tegen de aanklacht der onwettige toeëigening van 't rom. burgerrecht verdedigd (61) , leefde te Rome
op vertrouwden voet met Lucullus , van
wien hij den geslachtsnaam Licinius
overnam.

Archidámus , 'A^oxí&auos. 1) Eo ning van Sparta (469-427), opvolger
van zijn grootvader Leotychides, onder
wiens regeering de heloten bij gelegenheid eener aardbeving opstonden en
zich , met de Messeniers vereenigd , 10
jaren lang in de bergvesting Ithóme
tegen de Spartanen staande hielden.
Na 't uitbreken van den peloponnesischen oorlog (431), dien hij op goede
gronden , doch te vergeefs , ontraden
had, trok Archidamus met 60000 man

Archilochus.
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over den Isthmus om een inval in Attica reeks van diepzinnige geschriften , nu
te doen en voerde tot aan zijn dood grootendeels verloren , na.
het opperbevel over 't peloponnesisch
Archïnus, 'AOxivos, een der recht
leger. — 2) Kleinzoon des vori g en en
staatslieden te Athene uit-schapent
zoon van Agesiláus II (361-338), die de 2de helft der 5de eeuw v. C., die
vóór zijne troonsbeklimming de Arcadiers en Argiven bij Midea versloeg
(368) en met schitterend gevolg S p arta
tegen Epaminondas verdedigde (362) ,
doch , na • 't mislukken van al zijne
plannen ter bestrijding van Thebe,
Tarente tegen de Lucaniers te hulp

trok en op een tweeden veldtocht in
een bloedig gevecht tegen de Messapiers op den dag van den slag bij
Chaeronèa sneuvelde (338).
Archilóchus,'AextAoxos, van Paros
(± 650), een der oudste en begaafdste
lierdichters van Griekenland, bezat een
hartstochtelijk karakter en leidde een
rusteloos leven, vertrok met eene kolonie naar Thasos en sneuvelde, naar
Paros teruggekeerd , tegen de Naxiërs.
Archilochus koos 't eerst de jambische
versmaat voor spot- en hekeldichten,
waarin hij zijn gal met verregaande
bitterheid loosde. Tot de vele slacht offers zijner bloedige satire behooren
de hem door haren vader Lycambes
beloofde, later geweigerde Neobüle en
hare zuster, die zich (zoo luidt het
verhaal) uit hartzeer over eene zoo
diepe vernedering verhingen. Horatius
ontleende aan Archilochus den naam en
den trant der Epode (Éjrcp&ós). Voor 't
overige zijn er van dezen dichter enkel
fragmenten over.

Archimédes, 'Aoxi,*bbs, van Syracuse , een der grootste wiskundigen
der oudheid (287-212), te Alexandrie
opgeleid , vereeuwigde zijn naam door
vele ontdekkingen , ook in de werktuigkunde (cirkelmeting , kegelsnede , spiraallijn, parabolische ruimte , hefboom
enz.) en vervaardigde voor Hiéro tal
van krijgsmachines , die bij 't beleg
van Syracuse (214 —212) uitmuntende
diensten deden , hoewel 't verhaal , dat
hij door middel van brandspiegels de
rom. schepen vernielde, te recht betwijfeld wordt. Bij de verovering der
stad vond hij, te midden zijner mathematische figuren, onder de handen van
een rom. soldaat den dood en liet eene

Thrasybulus bij de verdrijving der 30
en 't herstel der democratie met raad
en daad ondersteunde , 't openbaar gebruik van 't ionische alphabet invoerde
en zich in alle andere opzichten als de
beste burger kweet.

Archytas , 'Aoxvras , van Tarente,
een man van edel karakter en groote
gaven als staatsman , veldheer, pythagorëisch wijsgeer , wis- en sterrekundige , bloeide ± 380 en was bevriend
met Plato, wien hij door zijne voorspraak
uit de handen van den tyran Dionysius
bevrijdde. Volgens den aanhef eener
Ode van Horatius (I , 28) lag Archytas
nabij 't voorgebergte Matinum in Apulie begraven.
Areonnésus, 'Aoxo'vvrp^os, eiland 1)
aan de kust van Ionie , nabij Leb.
dus , — 2) aan de kust - van Carie ,
haven van Halicarnassus.
Aretinus, ',4exzivos, van Miletus, een
der oudste cyclische dichters ( ±'70).
Aretophylax. Zie ARCTOS.
Aretos , "Aexzos , 't beergesternte
aan de N.pool : Ursa ma i o r "A òxzos
,us ic ii) en U r s a m i n o r ('A ucxd ),
groote en kleine beer , beide van bij.
zonder belang voor de zeevaart der
Ouden , omdat ze nooit ondergaan.
Homerus kent alleen onder den naam
van Boötes (flocornn;) den grooten beer,
een zevengesternte , dat de Grieken en
Romeinen zich als een wagen (plaustrum, cí,ua^a) met 7 ploegossen (in
't oude latijn triones) voorstelden, van
waar de naam Septem triones of wel
Septentrio (major of minor) , tevens in
de algemeene beteekenis van N.pool
en Noorden. De groote beer heet ook
nog naar zijne gedaante H e 1 i c e,
(L% x?/ , kronkelster) , de kleine C y n os u r a (xvv000voá , hondestaart). Voor
't eerste gesternte ging de Boötes (ossendrijver) uit; van achteren volgde de
Arctophylax (áoxzoq,t2a^) of Arct u r u s (cc9xzoveos) de beerenhoeder,,
waaronder ook wel 't geheele sterre(
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beeld verstaan wordt. Het dichterlijk
volksgeloof herkende in den grooten
beer de arcadische nimf Callisto , dochter van Lycáon , in den kleinen beer
haren zoon Arcas , die zijne door Zeus
in eene beerin veranderde moeder nog
aan den hemel volgt ; van waar bij de
rom. dichters benamingen en toespelingen als Lycaonia arctos; Lycaonides;
Maenalis Ursa; Erymanthis ursa; Parrhas`ides stellae.
Arcturus. Zie AROTOS.
Ardéa, aloude stad der Rutuliers in
Latium , zetel van koning Turnus , 442
rom. kolonie.
Arduenna silva, Ardennen , woudgebergte in Gallia Belgica , dat zich

Aphrodite en ontbrak het hem evenmin aan andere geliefden. Volgens
een latere overlevering stond Ares wegens den moord van Halirrhotius , den
zoon van Poseidon , voor den goden raad te recht op den heuvel in de stad
Athene , die er den naam Areopagus
("Aestos 7ráyos, Aresheuvel) van behield. De eeredienst van Ares , denkelijk uit Thracie overgekomen , werd
bij de Grieken nooit algemeen. Zie
Envalius.
Arestorides, 'A earooís, de alziende Argus , als zoon van Arestor.
Aretaeus , 'Aeerac"os , uit Cappadocie , een der kundigste geneesheeren
uit de oudheid onder Nero of later.

van den Rijn en de Trevéri tot de
grenzen der Nerviers en Remi, N.waarts
tot de Scaldis (Schelde) uitstrekt.
Ardys , "Aeóvs , zoon van Gyges,
koning van Lydie (± 678 629).
Areláte , stad in 0-allia Narbonensis
aan den Rhodánus (Rhone) , rom. kolonie , nu Arles , met trotsche overblijfselen van oude bouwkunst.
Aremorica, van 't celtische ar, air
(bij) en muir, mor (zee), N.W.kust
van Gallie, langs den Oceaan, tusschen de Liger (Loire) en de Sequána
(Seine) ; nu Bretagne en Normandie.
Arenáeum , sterkte der Batavieren
in Gallia Belgica, wellicht Arnhem.

Arethusa, 'A^OÉ8ovca, bronnimf in
Elis , gezellin van Artémis , door den
riviergod Alphèus bemind ; later nimf
der beroemde bron van dien naam op
't eiland Ortygia bij Syracuse , door
Vergilius onder de Muzen van 't herdersdicht aangeroepen. Zie ALPHEUS .
Arevaci , dappere volkstam der Cel
-tibersnHpaTcoesi,
met de hoofdstad Numantia.

-

Argaeus mons , 'Aeyaiov Jos,
sneeuwgebergte in 't N.W. van Cappadocie , 't hoogste in Klein-Azie.
Arganthonius , 'Aeyavfkbvtos, vorst
van Tartessus in Hispanie , die 120
jaren leefde en 80 jaren regeerde (±

Areopagus . Zie ATHENAE en GRES. 550) .
Argé , "Aoyp , heilige maagd, toog
Ares , "App;, grieksche god des oor-

logs, zoon van Zeus en Hera, die zich
in menschenslachting, bloedstorting en
stedenverwoesting verlustigt en wegens zijne onstuimigheid zijne ouders
zelfs een doorn in 't oog is. Zijne natuurlijke vijandin is de wijze en koene
krijgsgodin Pallas Athene , die vóór
Troje Diomèdes op hem afzendt. Door
dezen gewond, zet hij een keel op als
van 10000 man. Door de reusachtige
Aloiden geboeid, werd hij na 13 maanden door Hermes verlost. Ook tegen
Herácles was hij niet opgewassen. In
't strijdgewoel vergezellen hem als trawanten Deimos en Phobos (Vrees en
Schrik) met Eris (Twist) en Enyo
(Moord). Hoe weinig beminlijk ook
van natuur, bekoorde hij desniettemin

met Opis uit het land der Hyperboreërs naar Delos , waar beide na haren
dood met offers en lofzangen vereerd
werden.

Argentorátum , nu Straatsburg, stad
der Vangionen aan den Rijn in Gallia
Belgica , rom. municipium , bekend
door hare wapenfabrieken en door de
overwinning van Julianus op de Alamannen (357 n. C.).
Argi , bij rom. dichters = de stad
Argos.
Argilétum , te Rome de wijk van
boek- en werktuigwinkels , N.O.waarts
van 't Forum , tusschen de Z.punt van
den Quirinális en 't Capitool.
Argilus , "A9ytAos , stad in 't O. van
Mygdonie , nabij de Strymonische golf,

Arginusae.

Argos.

tusschen Amphipólis en Bromiscus ,
kolonie van Andros.
Arginusae,' Aeytvovoat, 3 eilandjes
tusschen Aeolie en Lesbos, waar de
atheensche vloot onder Conon (405)
de spartaansche onder Callicratidas
versloeg.

langdurig zwerven door zeeën en landen
den grond van Iolcos weder. Mogeli j k
heeft de een of andere handelstocht
der aloude Minyers naar de Zwarte
zee de grondstof tot deze verhalen
geleverd.
Argos , zó "Aeyos „de vlakte." 1)
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Argiphontes , 'A9ysuppóvzns , Her- Ook A r g ó lis (' Aeyo2ís) , gewest in
mes als Argusdooder (zie ARGUS) , zoo 't N.O. van den Peloponnësus en eens
niet eerder als bode der goden (van
deyós snel) of als de lucht verhelderende god (d^OyÉ6zi1s).
Argippaei, 'AOyuziraioc , vreedzame
nomadenstam in eene bergstreek van
Sarmatia Asiatica, met stompen neus
en kaal hoofd.
Argithea , hoofdstad van Athamanie
in Epirus aan den Achelous.
Argiva , 'Aeyata , Hera of Juno als
godin van Argos bij uitnemendheid.
Argivi Zie ARGOS .
Argo . Zie ARGONAUTAE .
Argolis = Argos.
.

Argonautae ,

't voormalig rijksgebied van Agamemnon, met de hoofdstad Mycène; bij
Homerus ook bij uitnemendheid de geheele Peloponnesus, van waar 'A^Oys oc
(Aryivi) voor alle Grieken gezamenlijk.
Ten tijde van de grieksche onafhanklijkheid strekte 't zich langs de Argolische golf uit , door Arcadie ten W.,
door Corinthie ten N. , door Laconie
ten Z. begrensd. Onder de Romeinen,
die den naam Argólis weder in zwang
brachten , bevatte 't bovendien al 't

grondgebied tusschen de Argolische en
en Saronische golf : Epidaurie, Troezenie , Hermionis. De kern der bevoltt9 ovavrac „Argo- king bestond uit Pelasgen en Achaeërs

vaarders", de grieksche helden, die op
de Argo onder aanvoering van Iason
naar Aea ( ' t latere Colchis) stevenden ,
om 'tt gouden vlies, dat aldaar door
koning Aeëtes aan een boomtak in
't woud of in den tempel van Ares opgehangen was en dag en nacht door een
draak bewaakt werd , terug te halen.
Iason , voor wien Argus 't schip Argo
van 50 roeiriemen, met behulp der
godin Athene , gebouwd had , werd
op den gewaagden zeetocht door de
bloem der grieksche helden : Herácles,
.Castor en Polydeuces, Theseus, Orpheus, Peleus enz. gevolgd. Na eene
reeks van avonturen bereikten ze de
rivier Phasis. Aeëtes beloofde Iason
't gouden vlies, mits hij de vuurbrakende , kopervoetige stieren van Hepbaestus onder 't ploegjuk spande en
den aan Ares gewijden akker met
drakentanden bezaaide. Ter volvoering
van dit waagstuk werd Iason door de
toovermiddelen van 's konings dochter
Medèa tegen vuur en metaal gehard ,
waardoor 't hem gelukte den draak in
slaap te brengen en den schat te bemachtigen. Met Medea en zijne tochtgenooten betrad hij niet dan na

(van waar'Axa ' "AOyos bij Homerus) , die na den tocht der Heracliden
met Doriersaanzienlijk vermeerderd
werden. — 2) Hoofdstad van Argolis,
mededingster van Sparta in den Pelo ponnesus, aan den rechteroever der
rivier Ináchus , met de aloude burgt
Larissa en den tempel van Hera,
de patrones der stad. Volgens de
mythe werd Argos door Ináchus of
door zijn zoon Phoróneus of wel door
zijn kleinzoon Argus gesticht en de
pelasgische dynastie van Ináchus door
den aegyptischen Danáus, die van
Danaus door de achaeïsche der Pelopiden verdrongen. Onder dit geslacht
werd Mycene de zetel des rijks; doch
Orestes , Agamemnon's zoon , herstelde
Argos in hare voormalige oppermacht.
Na den inval der Heracliden regeerden
de Temeniden over Argos, dat onder
Phidon (± 750) door de vestiging van
een bondstaat nogmaals de hoofdrol in
den Peloponnesus speelde , doch langzamerhand door gebrek aan eenheid
verviel en ten slotte na langdurige
worsteling voor de spartaansche wape, nen zwichtte. Aan den perzischen
..
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Argus.

Anion.

oorlog wilde noch kon Argos na die
vernedering deelnemen en koos in den
peloponnesischen de partij van Athene.
Toen ter tijd was de regeeringsvorm
democratisch en deze hield bijna onafgebroken tot de rom. overheersching
(146) stand. -- De Argiven staken uit
als meesters in 't worstelperk, in de
muziek (fluitspel) en in de beeldende
kunst. — 3) A m p h i l o c h i c u m
(i: 'AµggtAoxtxdv), hoofdstad van Am philochie in Acarnanie, aan de Ambracische golf , nabij de kust. — 4)
P e 1 a s g i c u m (z:ó Hekoyixóv) , bij
Homerus eene thessalische vlakte nabij
de rivier Penëus. — 5) H i p p i um. Zie
ARPI .
Argus , "A Loyos. 1) Zoon van Agènor
of Arestor , wiens lichaam met oogen
bezaaid was ((zavórrvrr^s „alziende ") ,
werd door Hera als wacht gesteld bij
de in eene vaars herschapen Io , doch
op bevel van Zeus door Hermes met
de toonen der fluit in slaap gebracht
en toen gedood. Hera • plantte zijne
oogen in den staart van haren lieve
lingsvogel den pauw. — 2) Zoon van
Phrixus, bouwmeester der Argo uit
pijnboomen van den Pelion.
Argyripa . Zie ARPI .

na wiens dood hij de Grieken , ten
believe van Artaxerxes, verraderlijk
aan hun lot overliet.
algemeene naam
Ariána, 'A tav
der O. provincies van 't perzische rijk:
Parthie , Aria, de Paropanisádae,
Arachosie , Drangiána , Gedrosie en
Carmanie; mag niet verward worden
met Aria , waarvan dit Ariana alge.
leid is.

-

Aria, `Ata, 'Aesta, voornaamste der

Ariaráthes , 'Aetaeá %ris, koningsnaam in Cappadocie.

Ariaspae , 'Aetaazac , volkstam in
't Z. van Drangiana , op de grens van
Gedrosie.
Ario a, 'Aetxía, oude stad in Latium , aan den voet van den Albaanschen berg;, bij de Via Appia; , 338
rom. kolonie , later municipium. In
de nabijheid , te midden eener overheerlijke natuur aan de boorden van
't lacus Nemorensis of Speculum Dianae,
bevonden zich de grot en tempel, die
door den eeredienst van Diana A r i c i n a
berucht waren.
Aridaeus . Zie ARRIDAEUS.
Arima, zá "A Lotga, mythisch ge bergte in 't land der Arimiërs (Cilicie?),
waaronder bij de grieksche dichters
Typhoeus begraven lag.
Arimaspi , 'Agtgaor rot , hyperboreïsche volkstam in 't N. van Scythie,
eenoogig en in eeuwigen strijd met de
griffioenen om het goud der naburige
bergwerken ; denklijk een strijdbaar
volk in 't goudrijke Oeral- of Altaigebied. Aeschylus brengt ze naar
Libye over.
Arimi . Zie ARIMA.
Ariminum , nu Rimini, drukke koop en havenstad in Umbrie , aan den
mond van een gelijknamig riviertje,
2€8 rom. kolonie.

O. provincies van 't perzische rijk, ten
O. door de Paropanisádae , ten N. door
Margidna en Hyrcanie , ten W. door
Parthie , ten Z. door de woestijn van
Carmanie begrensd. Zie ARIANA .
Ariadné , 'AeCá3 , dochter van
Minos en Pasiphae vluchtte uit Creta
met haren minnaar Theseus, dien ze
door middel van een kluwen uit het
labyrint gered had , doch werd onder
weg op 't eiland Dia (Naxos) door de
en van Artémis gedood. Aldus
Mmerus. Volgens een ander meer
Ariobarzánes , 'A^oto f ae4ávis , ko
gewoon verhaal wordt Ariadne door ningsnaam in Pontus en in Cappadocie.
heseus , om welke reden dan ook , Anion , 'Aet'o v. 1) Beroemd lierdichop Naxos achtergelaten en aldaar ge- ter en toonkunstenaar van Methymna
vonden door Dionysus , die haar huwt op Lesbos , gunsteling van den corinen met een gouden bruidskroon begif- thischen tyran Periander (± 625) ,
tigt.
werd naar luid van 't verhaal , van
Ariaeus , Al, voerde in den eene kunstreis in Italie en Sicilie over
slag van Cunaxa (401) bevel over den zee naar Corinthe terugkeerende, om
linkervleugel van den jongeren Cyrus, zijne schatten door de matrozen aange-

-

Ariovistus.

Aristides.

vallen en zou vermoord geworden zijn,
indien hij niet in volle feestkleedij ,
onder citerspel , over boord gesprongen
en op den rug van een door de tooverkracht der toonen gelokten dolfijn bij
kaap Taenárum behouden aangekomen
was. Van daar zich regelrecht naar
Corinthe begevende , deed hij zijn beklag bij Periander , die de belagers
van zijn geliefden zanger met den
kruisdood strafte. Dolfijn en citer (lier)
beide werden door Apollo onder de
sterren geplaatst. Te Taenarum stond
eeuwen lang ter nagedachtenis van dit
voorval een bronzen beeld van Arion
op een dolfijn. — 2) 't Bliksemsnelle,
met spraak begaafde paard, dat door
Poseidon bij Demèter verwekt was , in
bezit van Herácles , later van Adrastus.
Ariovistus, germaansch legerhoofd,
die een groot gedeelte van Gallie onderwierp, doch door Caesar over den
Rijn teruggeslagen werd (58).
Ariphron , 'AQt'<pocov, van Sicyon,
oud-grieksch lierdichter vóór Simonides,
van wien nog een lofzang op de gezond-

Aristarch us , ' Agt„oaeXos. 1) Van
Athene, een der hevigste oligarchen
uit den peloponnesischen oorlog. -- 2)
Van Tegéa , treurspeldichter , oudere
tijdgenoot van Euripides. — 3) Van
Samos , alexandrijnsch wis- en sterre kundige uit de 2de helft der 3de eeuw
n.C. -- 4) Van Samothráce, de grootste
taalgeleerde der oudheid te Alexandrie
(± 156) , legde al zijn tijd en vlijt ten
koste aan tekstverbetering en verklaring
der oud -grieksche dichters , met name
der Ilias en Odyssee , die hij elk in
24 zangen verdeelde en met voortreflijke
aanteekeningen uitgaf. Door zijne
streng- critische methode verwierf A..
een onbepaald gezag als de kunstrechter
bij uitnemendheid.
Aristéas , 'A9c6zeas , van Proconnèsus, wonderdoener uit ouden tijd,
over wien allerlei verhalen liepen, o.a.
dat zijne ziel zich naar believen uit het
lichaam verwijderde , om over landen
en zeeën rond te zweven, dat hij om
de 100 jaren op aarde verscheen enz.
Een tijd lang verkeerde A.risteas te
Meta p ontum , om daar den eeredienst
van Apollo in te voeren. Wat Herodotus over zijn episch gedicht 'AeCMaaireta verhaalt , is ver van gegrond.
Aristides, 'A tors dis. 1) Beroemd
Athener, zoon van Lysimáchus , om
zijne ongekreukte trouw de rechtvaardige bijgenoemd , vocht bij Marathon
(490) dapper , werd 489 archont en,
als moedig voorstander der aristocratie
tegen den volksgezinden Themistócles,
door 't ostracisme voor 10 jaren (483)
uit Athene verbannen, doch na den
zeeslag bij Salamis (480) , aan welken
hij vrijwillig deelnam , teruggeroepen
en voerde-(479) de Atheners bij Plataea
aan. De onderdrukking der Spartanen
moede , droegen toen de ionische staten , met Athene aan 't hoofd, Aristides
(477) 't opperbevel over de verbonden
zeemacht op en lieten hem tevens hunne
wederzi dsche verplichtingen regelen.
In de behartiging dezer belangen bleer
hij zijne stipte eerlijkheid getrouw en
bracht de bondskas naar Delos , onder
de hoede van Apollo , over. Na zijn
dood (468) werd van staatswege voor

heid in dactylisch -trochaeïsche versmaat

overgebleven is.

Arisbé , 'Aoíof ij , stad aan de rivier
Sellèis in Troas , nabij Abydos.
Aristaeus , 'A^Ounaïos, oud- grieksche halfgod uit Libye, zoon van
Apollo en Cyrène , had van de nimfen
de bijen- en veeteelt geleerd en verspreidde door die kennis wijd en zijd
geluk en zegen , weshalve hij later uit
dankbaarheid als de behoeder van kudden en herders, van wijn- en olijfplantsoen, van landbouw en bijenteelt, kortom
als een ware weldoener der menschen
in Griekenland algemeen vereerd werd.
Aristagóras, 'Aecnayóeas, perzisch
landvoogd van Milètus, opvolger van
zijn schoonzoon Histiaeus , die , na een
mislukten aanslag op Naxos (501) , dat
hij beloofd had te onderwerpen , voor
's konings wraak beducht , met alle
kracht en macht de ionische steden tot
opstand tegen Perzie overhaalde. Aan
't hoofd der atheensche hulptroepen bij
Ephésus verslagen, nam A., ten einde
raad, de wijk naar Thracie en sneu
-veld
(497) tegen de Edoniers.
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Aristio.

A ristophanes.

't onderhoud zijner 3 kinderen gezorgd ter doorboorde (± 723). — 3) De
en hem een standbeeld op gericht. — eenige der 300 Spartanen , die bij de
2) Van Thebe , beroemd schilder uit de Thermopy 1 ae den dood ontging (480),
4de eeuw v. C., wiens stukken tot in te Sparta eerloos verklaard werd en
den laatsten tijd hooggewaardeerd en bij Plataea sneuvelde.
duur betaald werden. --3) Van MilèAristogiton . Zie HARMODIUS.

tus , uit de eerste of tweede eeuw v. C.,
auteur van vertellingen over liefdes
te Miletus thuis be--avonture,di
hooren (van waar de titel Mt, otaxá)
en bij de Romeinen zeer in den smaak
vielen. — 4) P. A e 1 i u s, bijgenaamd
T h e o d ó r u s, van Hadriani in Bithy-

nie (± 117-180 n. C.) , talent- en
smaakvol redenaar, die na groote reizen te Smyrna ging wonen en tal van
verhandelingen naliet.
Aristlo , 'AOwzíaov, sophist, die zich
met behulp van Mithradates d. G. tot
tyran van Athene opwierp en door
Sulla bij de verovering der stad (87)
ter dood gebracht werd.

Aristippus, 'Aeícrtvtos , van Cy

-

rène, wijsgeer en stichter der cyrenaïsche school , die de leer van 't genot
('bov?) huldigde (± 380). De naam
van Socrates lokte hem naar Athene ,
na wiens dood (399) hij o. a. bij Dionysius van Syracuse en elders vertoefde.
Onder alle omstandigheden bracht hij
de kunst om de genoegens der wereld
volop te genieten in p raktijk.
Aristo , ' Agtarcov. 1) C h i u s (Xios) ;
van Chios , stoïsch wijsgeer (± 2'7O).-

2) Cèus (Kelos), van Iulis op Ceos,
peripatetisch wijsgeer (± 230).

Aristomáchus, 'Aotaro uaxos, Hej

raclide , zoon van Cleodaeus , kleinzoon
van Hyllus , achterkleinzoon van Herácles, sneuvelde op den tocht tegen
den Peloponnèsus, die door zijne 3
zonen Teménus, Cresphontes en Aristodèmus veroverd werd.

Aristomënes , ' Aocozogév71s , de held
der Messeniers in den tweeden messeuischen oorlog, uit het geslacht der
Aepytiden. 't Juk van Sparta moede,
stelde hij zich 685 aan de spits zijner
landgenooten en wist zich wijd en zijd
geducht te maken. Na een heerlaag
in het derde jaar sloot hij zich in de
bergvesting Ira op , waar hij nog 11
jaren lang de schrik der vijanden bleef.
Op een zijner strooptochten in Laconie
gevangen genomen en te Sparta in
den doodsput (Caeadas) geworp en,
ontsnapte hij wonderdadig met behulp
van zijn schild en van een vos. Meermalen aldus uit nood en dood gered,
vertrok hij , na den val van Ira (668),
naar Ial sus op Rhodus , waar zijne
dochter met koning Damagètus huwde.
Aristonicus, 'Aocozóvtxos. 1) Atheensch redenaar , aanhanger van
Demosthenes. — 2) Natuurlijke zoon

van Euménes II van Pergámum, deed

Aristobulus, 'Aeuirólov Los. 1) een aanspraken gelden op de 133 door zijn
der tochtgenooten van Alexander d. broeder Attálus III aan Rome verG. , wiens daden hij te boek stelde, maakte kroon , versloeg (131) Licinius
uit Arridnus alleen bekend. — 2) Crassus , doch werd op zijne beurt door
Joodsch koning. Zie HYRCANUS .
M. Perperna en M'. Aquillius (129)
Aristodëmus, ' A. 9tozódq^cos. 1) He- verslagen en te Rome gedood.
raclide, zoon van Aristomáchus, vader
Aristophánes , 'A^OCwrogpávqs. 1)
van Eurysthénes en Procles, werd te Van Athene, de grootste der griekNaupactus door den bjiksem getroffen sche blijspeldichters (± 444 – 380) , van
bij de aanvaarding van zijn tocht tegen wiens levensomstandigheden weinig met
den Peloponnesus. — 2) Uit Messenie, onbetwiste zekerheid bekend is. Van
de held van den eersten messenischen nature met een edel karakter, met vernuft
oorlog, die, om zijn vaderland te red- en diep gevoel begaafd , wijdde hij,
den, zijn eigen dochter opofferde. Tot tijdens den peloponnesischen oorlog,
koning verkozen, hield hij lang den zijn zeldzaam kunstvermogen aan de
oorlog tegen Sparta vol, totdat hij zich handhaving van recht en wet, van
ten einde raad op 't graf zijner doch- deugd en goede trouw, geeselde met

Aristoteles.

Armenia.

even onuitputtelijke als onverbiddelijke
satire en parodie de dwaasheden en
gebreken van 't staats- en volksleven
en stelde met name de volksmenners
en oproerkraaiers aan de kaak. Van
Aristophanes bestaan nog 11 stukken,
even uitstekend van vinding en geest
als van taal en versbouw : de Acharnen
('Axa9vis) over de onheilen des oor logs; de Ridders (`Irutijs) tegen Cleon;
de Wolken (Nepps')at) tegen de sophisten en Socrates; de Wespen (EpixEs) tegen de pleitzucht der Atheners;
de Vrede (Eigo vij) ter aanprijzing van
den vrede; de Vogels ("OOvv0ss) over
een fantastischen model -staat ; Lysistráta (Avotozázn), een vrouwencomplot
tegen den oorlog ; de Thesmophoriazusen (0e6gopootc ovaat) tegen de
poëzie van Euripides; de Kikkers (BárgaXot) over 't verval der tragedie;
de Ecclesiazusen ('Exxotd4ovoac)
tegen de emancipatie der vrouwen;
de Plutus (IH2oiiros) over den waren
rijkdom. -- 2) Van Byzantium , uit -

van ingewijden over de diepzinnigste
onderwerpen van bespiegeling (zá
eaco reetxá) , de tweede voor een gemengd gehoor in populairen trant over
de meer bevatlijke leerstukken van

,

stekend taalgeleerde en bibliothecaris
te Alexandrie (± 264) , die o. a. de

grieksche accenten invoerde.

Aristotëles, 'A^Ou ror'l^s, de grootste wijsgeer der oudheid, zoon van
Nicomáchus , te Stagïra 384 geboren,
begaf zich met zijn 17de jaar naar
Athene en hoorde Plato , na wiens dood
(347) hij een tijd lang te Atarneus bij
Hermias vertoefde. Door Philippus
V. M. (342) met de opleiding van den
13j arigen Alexander belast , kweet
Aristoteles zich eervol van deze grootsche taak en keerde na een 7jarig
verblijf in Macedonie naar Athene
terug. Hier hield hij , 12 jaren achtereen (335-323) , voor een talrijke schare
van leerlingen, onder welke Theophrastus de meest begaafde en meest
geliefde was , lessen over wijsbegeerte
in de lommerrijke wandeldreven (reet 7raroc) die 't Lycéum omgaven, van
waar zijne leer voor alle tijden met
den naam van peripatetische bestempeld werd. Volgens latere berichten gaf hij morgen- en avondlessen:
de eerste voor een uitgelezen kring
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zijn stelsel (zá cvre2txá). Uit dezen
tijd dagteekenen ook zijne meeste
en voortreflijkste geschriften, terwijl
Alexander hem , ten dienste zijner
uitgebreide studiën , uit Azie geregeld
merkwaardige natuurvoorwerpen overzond. Na den dood van zijn machtigen
begunstiger van wege godverzaking
aangeklaagd, nam hij 322 de wijk naar
Chalcis op Euboea en overleed er tenzelfden jare in 63jarigen ouderdom.
De invloed van Aristoteles op de ontwikkeling van den menschlijken geest
is onberekenbaar groot, als zijnde 's
mans vele en velerlei, zoo ver noodig
onder medewerking van bevoegden samengestelde geschriften (hoe gebrek
onvolledig ook overgebleven) de-kigen
alomvattende schatkamers van grieksche kennis in de meest uiteenloopende
vakken van theoretische en practische
wijsbegeerte, stelselmatig geordend en
streng wetenschaplijk behandeld, als
daar zijn zielkunde en biologie, redeneer- en redekunde, natuur - en bovennatuurkunde, staat- en zedekunde, taalen letterkunde , kritiek en dichtkunde,
natuurlijke historie en botanie, wis- en
werktuigkunde , cosmologie en sterre kunde. Ook als dichter was Aristoteles
door den echten geest der poëzie bezield, getuige 't geen ten bewijze
daarvan nog over is.
Aristoxënus, 'Aetoro' avos, van Ta rente, peripatetisch wijsgeer en toonkunstenaar (-k- 318) , van wiens werken
nog eerre verhandeling over de muziek
bestaat.

Ariusia, 'Aetovota xcoLm, N. kuststreek van Chios, met den besten wijn
van 't geheele eiland.
Arménë , ' Ao tav21 , havenstad van
Paphlagonie, 50 stadiën N.waarts van

Sinope.

Armenia , 'Ausvia, een uitgestrekt
bergland tusschen Klein-Azie en de
Caspische zee , door de rivieren Cyrus
en Araxes doorsneden , met de bronnen
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Arruns.

Arminius.

van den Tiger en den Euphraat, die voorbij Pisae vloeit en zich in de
't in 2 ongelijke helften : Groot- en Tyrrheensche zee uitstort.
Klein-Armenie (A. Maior en Minor)
Aromáta , zá 'Aecogara , kaap en

verdeelt. De inwoners ('Ae zevtot), een stapelplaats aan de O.kust van Africa,
caucasische volkstam, werden al vroeg bij de Z.punt der Arabische golf.
door de Assyriers en Perzen , later door
Arpi , handelstad in Daunisch Apulie,
de Seleuciden onderworpen , doch ver- naar 't verhaal door Diomèdes gesticht
klaarden zich na de overwinning der onder den naam van Argos Hippiurra
Romeinen op Antiochus d. G. vrij
(190). Onder Trajánus werd Klein- (^^A9yos "Ijrzcov), die later tot ArgyArmenie eene rom. provincie en Groot- f r2pa en Arpi verbasterde, ging na den
Armenie viel, na een hardnekkige slag bij Cannae (216) tot Hannibal
worsteling met Rome, in de macht van over en werd 213 door de Romeinen
heroverd.
't parthische rijk (226 n. (1).
Arpinum , stad in Latium aan 't riArminTus , a anvoerder der Cheruscen, I viertje
Fibrènus, als rom. municipium
die in zijn jonge jaren aan 't hoofd
zijner landslieden in de rom. legioenen 303 met het burger-, 188 met het
diende en met den titel van ridder stemrecht begiftigd ; beroemd als getevens 't rom. burgerrecht verwierf. Hij boorteplaats van Marius en Cicero.
Arretium , nu Arezzo, eene der machverloste Oermanie van 't dwangjuk der
Romeinen door de volslagen overwin- tigste onder de 12 oude bondsteden
ning 9 n. C. op Quintilius Varus on- van Etrurie , in 't N.O. des lands aan
zeker waar, volgens bericht van Tacitus den voet der Apennijnen, met vruchtin het Teutoburgerwoud behaald, vocht bare korenvelden en wijnbergen, nabij
later (14-16) minder gelukkig tegen de bronnen van den Arnus en den Tiber,
Germanicus en werd, als stond hij naar • in 't bijz. vermaard door hare fraaie va't oppergezag, door zijn eigen bloed- zen van rood porcelein.
Arria , 1) Gemalin van Caecina Paeverwanten omgebracht, nog pas'37 jatus (zie PAETUS) . — 2) Dochter der
ren oud (19).
vorige, gemalin van Paetus Thraséa
Armorica . Zie AREMORICA .
Arna, "AOva, stad in Umbrie , ten (zie THRASEA ).
Arrianus Aegtavos, van Nicomedia
O. van Perusia .
Arnae , "A vat , stad in Chalcidice, in Bithynie , ± 90 n. C. geboren ,
eene dagreis ten Z. van Aulon en stoisch wijsgeer uit de school van
Epictètus en geschiedschrijver, werd
Bromiscus.
Arné , "A^Ovq , oude stad der aeoli- door keizer Hadriánus 124 tot rom. burger verheven, vocht 136 als landvoogd
sche Boeotiers, in de Ilias vermeld.
Cappadocie roemrijk tegen de Ala.
Arnissa, "Aevtooa, macedonische van
stad in de provincie Eordaea, nu Os- nen , bekleedde onder Antoninus Pius
consulaat . (146) en leefde , tot op
trova.
hooge aren voor de beoefening der
Arnobius, geacht rhetor te Sicca letteren.
Tot 's mans werken behooren
in Numidie , onder Diocletidnus, om- o. a. 't verhaal van Alexander's veldhelsde 't christendom en bestreed in
tochten,
{vá^a^cs
'A
'A^.E^ávdOOV), eene
zijn geschrift, Adversus nationes ge
beschrijving van Indie (' Iv&) en
titeld, den staatsgodsdienst.
Arnón , "A9vwv rivier in Palestina 't zedekundig handboek naar Epicitètus
ter O.zijde van den Jordaan , vloeit ('Eyxnt&i'tov 'E'txrizov).
Arridaeus , Aee u cuoc , natuurlijke
door een wilde rotspartij , waar zich
later 't rom. legerkamp C a s t r a A r- zoon van Philippus v. M. , na Alexander's dood tot koning uitgeroepen,
n o n e n s i a bevond.
Arnus, nu Arno , hoofdrivier van met zijne gemalin Eurydice door OlymEtrurie , die in den omtrek van Arre- pias (317) uit den weg geruimd.
Arruns , etrurisch woord = jongere
tium op de Apennijnen ontspringt,
,
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Arsaces.

Arsanias.

zoon , te Rome gestempeld tot eigennaam in 't geslacht der Tarquiniussen.
Arsaces , ' Aeaaxrjs. 1) Stichter der
parthische dynastie der A r s a c id en,
die nagenoeg 5 eeuwen lang regeerden
(± 250 v. C.-226 n. C.) , onder wiens
aanvoering de Parthen zich vrij vochten
van Syrie. — 2) Tiridátes, broeder
en opvolger des vorigen (248-211),
breidde de grenzen uit en bevestigde
de onafhanklijkheid des rijks door eene
overwinning op den syrischen koning
Seleucus II (238). — 3) Artabanus I,
zoon des vorigen, eerst door Antióchus
d G. verjaagd, doch 210 als koning
erkend.-4) P h r a d t e s I (181-144),
vergrootte 't rijk door de onderwerping
der Marden. — 5) Mithradátes I,
krijgshaftig vorst (144-136) , verhief
Parthie tot een wereldrijk door zijne
wijze regeering en groote veroveringen;
ook overwon hij 13' Demetrius Nicdtor
van Syrie. — 6) P h r a á t e s II , zoon
des vorigen , gaf Antióchus Sidètes de
nederlaag (128) en sneuvelde tegen de
Scythen (127). -- 7) Mitbradates
II (124-87), regeerde en oorloogde
roemrijk. -- 8) Ph ra à t e s III (6960) , wiens vriendschap zoowel door
Mithradates van Pontus als door de
Romeinen gezocht werd. — 9) 0 r ó d es
I , wiens generaal Susenna de Romeinen onder Crassus versloeg (53) , waarna
hij zijn zoon Pacorus tweemaal (51 en
50) tegen Syrie zond , doch telkens de
uitvoering zijner plannen door den
rom. veldheer Cassius verijdeld zag,
evenals bij hernieuwde invallen nog
gevoeliger door Ventidius Bassus, een
der legaten van Antonius, tegen wiep
Pacorus sneuvelde en 't leger een beslissende neerlaag leed (38). — 10)
P h r a á t e s IV , ontaarde zoon en
moordenaar des vorigen (37 v. C.-2
n. C.) , dwong Antonius 36 uit Parthie
terug te trekken , doch werd om zijne
tirannie door zijne onderdanen verjaagd. Met scythische hulp verdreef
hij alras den tot koning uitgeroepen
Tiridátes (24) , die daarop tot Augustus
zijne toevlucht nam , met dit gevolg,
dat Phraates in 't bezit des rijks ge
werd onder voorwaarde van-handf
teruggave der op Crassus en Antonius

buitgemaakte adelaars. Behalve deze
leverde Phraates 4 zijner zonen als
gijzelaars uit. — 11) V o n o n e s I,
zoon van Phraátes IV , door de Romeinen op eigen verlangen der Parthen
aangesteld , doch ook al spoedig bij
't volk gehaat en door den medischer
koning Artabdnus eerst uit Parthie ,
toen uit Armenie, vervolgens uit Syrie
en einlijk uit Cilicie verdreven , 19
n. C. uit den weg geruimd. — 12)
Artabanus III (16-44 n.C.), was,
zoolanghij regeerde, in vijandelijkheden
met Rome en met zijne eigen onderdanen gewikkeld. — 13) V o I o g e s es
I, veroverde Armenie voor zijn broeder
Tiridates , doch werd door de Romeinen
geslagen en sloot een vrede, waarbij
Tiridates te Rome als leenman uit de
haaiden van Nero de armenische kroon
ontving (63 n. C.). — 14) C ho s roes
of 0 s r o e s, gaf door zijne verovering
van Armenie aanleiding tot een inval
van Trajanus , die 't rijk besnoeide en
de Parthen cijns oplei, hoewel Hadrianus de grenzen van 't rom. rijk weder
tot den Euphraat beperkte. — 15)
Vologeses II, zoon des vorigen (±
122-149) , zocht door vrede de gefnuikte kracht des rijks te herstellen. —
16) Vo1ogeses III (149-192), moest
den vrede van keizer Verus koopen
door den afstand van Mesopotamie. —
17) Vo1ogeses IV (192-207), leed
zware neerlagen tegen Septimius Severus , die ook Ctesiphon plunderde. —
18) A r t a b a n u s IV, laatste koning
der Parthen, door de onder Artaxerxes,
zoon van Sassan , opgestane Perzen na
3 groote veldslagen afgezet en gedood
(226 n. C.).
Arsacia. Zie RHAGAE.
Arsaoidae, naam der parthische
dynastie (zie ARSACES) ; ook die der
armenische, door Artaxias I gesticht
(149 v. C.--428 n. C.).
Arsamosáta, zà 'Aeaaucwoara, sterke vesting in Groot-Armenie, tusschen
den Euphraat en de bronnen van den
Tiger.
Arsanias, 'A eravias. 1) Z. arm van
den Euphraat, verbindt zich boven
Melitène met den N. arm. — 2) Rivier,
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Arses.

Artavasdes.

doorsnijdt Sophène en valt onder Melitene in den Euphraat , nu Arsen.
Arses, "A cod»s, jongste zoon van
den perzischen koning Artaxerxes III
(Ochus) , werd 339 door Bagóas , die
zijn vader vergiftigd had, op den troon
gezet en in 't derde jaar zijner regeering met zijne kinderen vermoord.
Arsia, grensrivier van Boven-Italie
en Illyricum in Istrie, met een elijkn•
stad in Liburnie aan hare oevers.

xerxes I gedood werd. — 3) Parthische koningsnaam. Zie ARCACES .
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Arsia silva , woud niet ver van 't
Janiculum , tusschen de latere Via
Aurelia en Claudia, bekend door 't gevecht tusschen de Tarquiniussen en de
Romeinen (509) .
Arsinóé, 'Aeitvo' . 1) Dochter van
Ptolemaeus I en Berenice , had haren
vollen broeder Ptolemaeus II (Philadelplus) tot derden man , die haar zoo
teer beminde , dat hij haren naam aan
vele steden en aan een district van
Aegypte gaf en hare nagedachtenis
door kostbare gedenkteekenen in eere
hield. — 2) Dochter van Lysimáchus,
moeder van Ptolemaeus III (Euergétes),
werd door haren echtgenoot Ptolemaeus
II , uit hoofde harer aanslagen tegen
zijne bijzit, de vorige Arsinoe , naar
Co p tos in Boven-Aegypte verbannen. —
3) Dochter van Ptolemaeus XI (Aulètes) , werd door Caesar na den val van
Alexandrie te Rome voor de triomfkar
rondgeleid (46) , doch later in vrijheid
gesteld en in Aegypte op aanstoken
harer jongere zuster Cleopatra door
Antonius vermoord.

Arsinóé , 'AeGwo , naam van steden uit den tijd na Alexander d. G.,
als o. a. 1) in Boven-Aegypte aan den
Sinus Heroopolites (golf van Suez), —
2) in Midden-Aegypte , hoofdstad van
den Nomos Arsinoites, tusschen den
Nijl en 't meer Moeris , vroeger Crocodilopólis.
lavos. 1) Broeder
Artabánus, 'Aeuf
van Darius Hystaspis, wijs en vrijmoedig raadgever ten hove van Xerxes, gedurende wiens afwezigheid hij
't rijk als regent bestuurde. -- 2) Uit
Hyrcanie , bevelhebber der lijfwacht
van Xerxes, wien hij 465 doodde, gelijk hij zelf weder op last van Arta-

Artabazes . Zie ARTAVASDES.
Artabázus , 'Aeráf aflos , perzisch
generaal, een man van beproefde trouw
uit de latere jaren der regeering van
Artaxerxes II (Mnemon) , stond als satraap van Lydie en Phrygie ± 356
tegen Artaxerxes III (Ochus) op en
werd na een jarenlangen oorlog ± 350
meer door list dan door geweld ten
onder gebracht, doch later begenadigd
en uit hoofde zijner teedere gehechtheid
aan Darius Codomannus , door Alexander d. G. tot satraap van Bactrie
verheven.
Artabri , celtische volkstam op den
N.W. uithoek van Hispanie, nabij
't Promontorium Nerium , ook Art ab r u m geheeten , nu kaap Finisterre.
Artácé, 'Aeráxrl , kolonie van Miletus , havenstad op 't schiereiland van
Cyzicus aan de Propontis.
Artaei , 'AOraioc, volgens Herodótus de vroegere naam der Perzen =
„edelen, helden."
Artanes, 'Aerdvijs, nu Vid, rivier
van Thracie , die op den Haemus ontspringt en in den Ister valt.

Artaphernes, 'Aozag^sys, g-os-

v1s , perzisch legerhoofd , die , door

Darius met Datis tegen Athene gezonden , bij Marathon de neerlaag leed
(440) en op den veldtocht van Xerxes
(480) de Lydiers en Mysiers aanvoerde.
Artavasdes , 'A^Ora f ás. 1) Koning
van Groot-Armenie , leidde in de parthische oorlogen der Romeinen onder
den glimp van vriendscha p zoowel
Crassus (54) als Antonius (36) om den
tuin , werd door dezen (34) even verraderlijk in zilveren ketens geslagen en
te Alexandrie op last van Cleopatra na
den slag bij Actium vermoord. -- 2)
Koning van Groot-Armenie, zoon des
vorigen , oorloogde ongelukkig tegen
Rome , vluchtte naar de Parthen , met
wier hulp teruggekeerd , hij alle Romeinen liet afmaken. Door zijn eigen
onderdanen bij Augustus aangeklaagd,
werd hij, nog even vóór zijne afzetting,
door saamgezworenen uit den weg geruimd.

Artaxata.

Artemis.
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Artaxata , zá 'Aerc ara , sterke van stroomen bloeds met behulp van
vesting en hoofdstad van Groot -Arme- grieksche generaals en huurtroepen de
nie, door Artaxias, op raad van Hanni- Cadusiers beteugelde, den opstand van
bal, aan de rivier Araxes gesticht, door Artabazus (zie ald.) bedwong, PhoeniCorbulo (58) in de asch gelegd , door J cie en Aegypte, hoe noode ook , herTiridátes onder den naam van Neronia I won en door zijn gunsteling Bagóas ,
herbouwd. die met Mentor van Rhodus 't bestuur
Artaxerxes, 'Aora^ee^y;, perzische in handen had, vergiftigd werd. —
koningsnaam. 1) M a c r ó c h i r (waxed- 4) Stichter van de dynastie der Sassaxeq „langhand"), jongere zoon en op- niden (zie ald.).
ArtaxTas, Aera^^cas, 1) Een der
volger van Xerxes I, had, hoewel
anders vredelievend , gedurende zijn generaals van Antiochus d. G ., die
lange regeering (465-425) tegen zijn zich als landvoogd van Groot-Armenie
broeder, den satraap van Bactrie , tegen ± 188 onafhanklijk verklaarde en de
werd der armenische dynastie,
t in zijn afval door de Atheners onder- stichter
Artaxata stichtte, Euménes tegen Pharsteunde Aegypte (462 455), tegen zijn
naces ondersteunde doch door Antizwager Megabyzus, die geheel Syrie ochus
Epiphánes (± 165) verslagen en
in opstand bracht, tegen de atheensche
vloot onder Cimon (449) met zware gevangen genomen werd. -- 2) Zoon
Polémo, den koning van Pontus,
verliezen, oorlog te voeren. Hij be- van
naar den wensch der Armeniërs door
leefde nog, dat Perzie zich 't vooruitzicht geopend zag op bevriende ver- Germanicus tot koning van Armenie
standhouding met de Athene vijandige aangesteld (18 n. C.) .
Artemidórus,'Aozsut'&o os. 1) Van
staten van Griekenland. — 2) M n eEphesus (± 100) , wiens geographisch
m o n (,uvi iwv , met een sterk geheu- Iwerk
, dat de veelomvattende uitkbmgen), zoon en opvolger van Darius II sten zijner verre reizen behelsde,
nog
(405-359)
aanhoudend
in oorinwendig
tel- alleen uit talrijke aanhalingen bij latere
logen , die ^
't was
rijk uit- en
g
auteursinzonderheid bij Strabo bekens meer verlamden , gewikkeld , als ' kend is. _. 2) Van Ephésus , droom(401) met zijn jongeren broeder Cyrus, uitlegger, die te Rome onder de Autodie hem den troon betwistte , met de Wijnen (138-180 n. C.) leefde en een
Grieken, die (399 395) onder Thim- voor de kennis
't bijgeloof in de
bron, Dercyllidas en Agesilaus 't W. oudheid belangrijkvan
Droomboek ('Ove
van Xlein-Azie veroverden • met Euagóras van Cyprus (385-375) ; met de ' ,00x^Otntxa^ samenstelde.
Artëmis, Aczs,ucs, eene der griekCadusiers bij de Caspische zee; met
Aegypte (374) en de afvallige satra- i sche hoofdgodinnen , dochter van Zeus
pen in Klein-Azie (368 - 360) . Ook , en Leto, tweelingzuster van Apollo,
liet het bestuur en familieleven van op Delos geboren. 1) De g r i e k s c h e
Artaxerxes veel te wenschen over. Te Artemis was evenals Apollo a) eene
midden van hofkabalen,
's ko- + s t r a f f e n d e godin, die boog en pijlen
' eigen schulddraagt ( ro ^ 0 9^ ó o S) ^ p est en ddood o P
Wings bijzitten door zijn
een noodlottige hoofdrol speelden, moest , aarde zendt en vooral vrouwen plotse.
hij zijn oudsten zoon Darius . die ling sterven doet; b) eene z e g e n e neene samenzwering gesmeed had , ter ' d e godin (aco-retga) , die smarten lenigt
dood laten brengen, terwijl zijn laat - en meer bijzonder alles wat jong is
ste dagen nog verbitterd werden door ' voedt en behoedt , van waar ze den
't wangedrag van zijn anderen zoon barensnood verlicht (EiAsíbvta). Als
Ochus , die zich door een dubbe- ( jageres (áyeoz'ea) behoort ze met
len broedermoord den troon verzeker- haren stoet van nimfen bovenal in 't
de. — 3) 0 c h u s ('Qxos), zoon en berg- en bosehland Arcadie te huis.
opvolger des vorigen (359 - 338), een Verder was ze , evenals Apollo , ongesluw en wreed tiran , die ten koste huwd^ (ta^o8ÉVos) en vervolgde , onge'
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Asclepios.

naakbaar voor liefde , belagers of beleedigers harer eerbaarheid met strenge
wraak (zie ORION , TITYUS , ACTAEON).
Nadat Apollo met den zonnegod Helios
vereenzelvigd was , werd in zijne zuster
de maangodin Selène gezien. — 2) De
t a u r i s c h e Artemis (Tavetx^) was
eig. eene barbaarsche godin , die in

later Augustonemetum, nu Clermont.
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Tauris met menschenoffers van vreemdelingen verzoend en door de Grieken
met hunne Artemis vereenzelvigd werd.
Iphigenia en Orestes brachten hare
beeltenis naar Brauron in Attica over.
Te Sparta werden om 't altaar dezer
bloeddorstige , onder den naam van
0eth'a vereerde godin , ter vervanging
van vroegere menschenoffers, de knapen
tot bloedens toe gegeeseld. — 3) De
e p h e s i s c h e Artemis ('Egpeola) , oor spronklijk eene aziatische godin , zin nebeeld der alvoedende natuur , die te
Ephésus een prachtigen tempel had. —
Als jachtgodin was Artemis rijzig van
gestalte en rap ter been , tot boven de
knie ongekleed , droeg boog en pijl of
spriet, had hinden en honden rondom
zich. Als maangodin heeft ze een halve
maan boven 't voorhoofd , een fakkel
in de hand en draagt een tot op de
voeten neerhangend kleed.
Artemisia, 'A^Orsjuo a. 1) Dochter
van Lygdämis en koningin van Hallcarnassus in Carie , vocht als een held
bij Salamis (480) op de vloot van Xerxes. — 2) Dochter van Hecatomnus ,
koningin van Carie (352-350) , volgde
haren broeder en echtgenoot Mausólus
op , wiens afsterven ze zóó diep betreurde , dat ze zijne asch in haren
beker mengde en ter zijner nagedachtenis een in de oudheid met recht be-
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wonderd praalgraf (Mausoleum) stichtte.
Artemisium, 'AerEut'tov, eene kust-

strook in 't hooge N. van Euboea
tegenover de Z.kust van Magnesia,
met een tempel van Artémis, beroemd
door 't eerste zeegevecht tusschen de
grieksche en perzische vloot (480).
Aruns. Zie ARRUNS.
Arverni , machtigste der gallische
volkstammen van Aquitanie (in het
tegenw. Auvergne) , met de hoofdstad
Nemossus aan den Elaver (Allier) ,

Ascaláphus , 'Acsxaq,os , zoon van
Achëron en Gorgyra of Orphne, werd
door Persephone in een nachtuil (áaxá2agpos) veranderd, omdat hij, toen Pluto
haar aan hare moeder Demèter terug
wilde , tenzij ze in de onder--gevn
wereld gegeten had , uitbracht dat ze
van een granaatappel geproefd had.
Ascalon , AaxaAcov , aanzienlijke
koopstad en vesting der Philistijnen,
later van Palestina, aan zee gelegen
tusschen Azótus en Gaza.
Aseania, 'Acrxavía. 1) Gebied bij
Nicaea in Bithynie , met een zoetwatermeer van gelijken naam. — 2) Zout
in Pisidie.
-waterm
Ascanius,'Aóxávtos, zoon van Aenèas en Creusa, bij de Romeinen ook
Ilus of Iulus geheeten, volgde zijn
vader naar Italie en stichtte later Alba
Longa. Livius noemt Lavinia zijne
-

moeder.

Aselepiadae , 'Aox2rul at , vermoedelijke afstammelingen van Asclepios , eene soort van priesterorde met
name te Epidaurus , op Cos en te
Cnidus, die de kennis der geneeskunde , als een heilig geheim , van vader
op zoon overplantte. Tot dit geslacht
behoorde Hippocrates en later nog
Aristotéles. Te Rome droegen in 't alg.
de geneeshéeren dezen naam.
Aselepiádes, 'Aox2 vuis . 1) Van
Samos , grieksch lierdichter van lateren tijd, naar wien de asclepiadeïsche
versmaat genoemd werd. --- 2) Onder
de vele genees- en natuurkundigen van
dezen naam bekleedt Asclepiades van
Prusa in Bithynie (± 50), te Rome om
zijne geleerdheid en gelukkige praktijk
zeer gezien , den eersten rang.
Asclepiodorus , 'Aax^,iptó&cvpos,
van Athene, beroemde kunst- en tijdgenoot van Apelles.
Asciepios , 'Aox2rtos , bij de Romeinen Aesculapius , de god der geneeskunde , zoon van Apollo en Corónis ,
wiens vereering zich uit Thessalie over
geheel Griekenland verbreidde. Door 't
onderwijs van Chiron in alle geheimen
der geneeskunde ingewijd, vermocht
hij niet alleen de zieken te genezen,

Asconius Pedianus.

Asia prata.
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Tanäis (Don) , den Pontus Euxinus
(Zwarte zee) , de Propontis (zee van
Marmara) en de Aegeïsche zee. Azie
was niet altijd op gelijke wijze ver deeld. De oudste Grieken namen de
Halys tot grensrivier tusschen Ben e d e n- en B o v e n -A z i e (r xa'rco A6ías
en -ca !& w 'Aalas) aan , waarvoor in
later tijd de Euphraat gekozen werd.
Bij lateren 'sneed de berg Taurus Azie
i n tweeën : 1) Asia intra Taurum ('A.
, ,
evzos rov TavCov)^ N. -Azie, 2)^ Asia
extra Taurum (A. Exros zov Tav 2ov),
Z. -Azie. In de 4de eeuw n. (2. komt
de verdeeling van Groot- en KleinNa herstel uit ziekte werd Azie (Asia Maior en Minor) alg. in

maar wekte ook dooden op , weshalve
Zeus , voor de gevolgen beducht of op
eene klacht van Hades , hem met den
bliksem trof, doch ter wille van Apollo
onder de sterren verhief. Bij Epióne
(de pijnstillende) verwekte hij 2 zonen
Podalirius en Macháon, de heelmeesters
in 't grieksche leger vóór Troje , terwijl de namen zijner dochters Hygiéa,
Iáso, Panacéa enz. aan de weldaden
der geneeskunde herinneren. De hoofdzetel van zijn eeredienst was oudtijds
Tricca in Thessalia, later Epidaurus,
waar zich op een uur afstands te midden eener lieflijke natuur de rijke tempel en 't alom vermaarde hospitaal be-
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vonden.
hem een haan geofferd. Bij den god zwang. 1) A s i a M a i o r omvatte gebehoorde als onmisbaar zinnebeeld de heel Azie aan gene zijde van den Tauslang. In die gedaante werd hij (293) rus , van den Pontus Euxinus en de
op raad der sibyllijnsche boeken, uit golf van Issus , dus: Sarmatia Asiatica,
Epidaurus naar Rome , waar eene pest Colchis , Iberie , Albanie , Armenie,
uitgebroken was , met gewenscht ge- Syrie, Arabie , Babylonie , Mesopotavolg overgebracht. Zijn heiligdom stond mie , Assyrie , Medie , Susiana . Persis,
Ariana, Hyrcanie, Margiana, Bactriaop 't hem gewijde Tibereiland.
Asconius Pediánus Q., van Pata- na , Sogdiana , Indie , 't land der Sinae
vium (+_ 40 n. C.), wiens belangrijke en Serica. — 2) As i a M i n o r (nu
commentaar op 5 redevoeringen van Natolie), 't W. schiereiland, in vele
opzichten een der gezegendste oorden
Cicero nog grootendeels bestaat.
wereld , ten N.W. en Z. door BenAsera , "Ao5xea , stad in Boeotie aan der
Pontus , de Aegeïsche en de Middelden O. voet van den Helicon , verblijf
landsche zee , ten N.O. en O. door de
van den dichter Hesiódus ' die van daar
gebergten en rivieren van Armenie en
A s c r a e u s (Aoxeaios) heet.
door Syrie begrensd. Aan de W.kust
,
hoofdstad
ASCUIum. 1) P i c é n u m
van 't N. naar 't Z. lagen Mysie (met
van Picénum en rom. municipium , in I Troas en Aeolis), Lydie en Carie (met
den bondgenootenoorlog (89) verwoest, I Ionie en Doris); aan de Z.kust Lycie ,
doch herbouwd. — 2) A p u 1 u m, stad Pamphylie, Cilicie ; in 't midden Capin Apulie op de grens van Samnium , padocie, Lycaonie, Pisidie , Phrygie,
waar Pyrrhus van Epirus de Romei- Galatie ; aan de N.kust van 't W. naar
nen overwon (279) .
't 0. : Bithynie, Paphlagonie, Pontus. —
Asdrubal = Hasdrubal.
3) Asia Pro p r i a of enkel Asia 't
Asia, 'Adía , dochter van Oceanus voormalige (130) door Attálus III aan
en Tethys , gehuwd met Iapétus en de Romeinen vermaakte rijk van Permoeder van Atlas, Promètheus en gamum, benevens de grieksche steden
Epimëtheus.
en eilanden op de W.kust met Rhodus,
Asa, 'Aota, 't werelddeel Azie, dat strekte zich over Phrygie, Mysie, Carie
zijn naam aan de Oceanide Asia of aan I en Lydie uit, werd eerst door een
de Asische vlakte of van waar dan ook I propraetor, later door een proconsul
ontleende. Het Z.W. gedeelte er van I bestuurd.
strekte zich bij de Ouden tot aan den
Asia prata , "Antos £EC,ucov, de AsiNijl, dus te ver uit; het N. en N.O. I sche vlakte in Lydie, door den CayVan
Eurowas zoo goed als onbekend.
ster besproeid (van daar ook Caysterpa werd Azie gescheiden door de rivier vlakte geheeten), waar 't volgens de
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Ilias van zwanen en soortgelijk gevogelte wemelde. Er zijn, die er den
naam Azie van afleiden.
Asinarus , 'A t'va Loos , rivier in 't Z.
der O.kust van Sicilie, bekend door de
overwinning der Syracusanen op de
Atheners (413).
Asins , 'Aoivii , stad 1) op de kust
van Laconie tusschen Taenárum en
Gythium , — 2) in 't Z.O. van Argólis , ten W. van Hermióne door de
Dryopen gesticht , die , al vroeg door
de Argiven van daar verjaagd , naar
Messenie trokken , — 3) in 't Z. van
Messenie , door de Dryopen van Argólis gesticht, nabij kaap Acritas, aan
de Messenische (ook A s i n a e is c he)
golf.
Asinius Pollio . Zie POLLIO.
Asopiádes, 'A.iw»rtd iii, Aeácus, als
kleinzoon van den riviergod A s ó pus.
Asópis ,'Aoc»rís, Euboea, Thebe of
Aegina , enkele der vele dochters van
den riviergod A s ó p u s.
Asopus, 'Aoa»vo's, rivier 1) in 't N.
van Argolis , vloeit door Sicyonie en
valt in de Corinthische golf, — 2) in
't Z. van Boeotie , nabij Plataea , valt
in de Euboeïsche zee, — 3) in Thessalie , valt W.waarts van de Thermopylae in de Malische golf.
Asparagtum, stad van grieksch Illyrie in 't gebied van Dyrrhachium , nu
Iscarpar.
. Aspasja, 'Aradía. 1) D e oudere,
van Miletus , dochter van Axióchus ,
beroemdste der grieksche hetaeren, betooverde te Athene alle harten door
.schoonheid zoowel als door fijnen geest.
De grootste vernuften , tot Socrates
toe, zochten haren omgang en hingen
aan hare lippen. Pericles verstiet om
harentwille zijne wettige gemalin en
toen ze door zijne vijanden, op welken
grond dan ook, van ongeloof (áaef eia)
aangeklaagd was, legde hij al zijn invloed en welsprekendheid ten koste,
om haar te redden. Op zijn bidden
en smeeken werd ze door de rechters
vrijgesproken. — 2) De jongere,
van Phocaea, dochter van Hermotimus,
eig. Milto geheeten , minnares van den
jongeren Cyrus en later van zijn broe-

der Artaxerxes, die haar, toen zijn
zoon Darius haar verlangde te bezitten,
aan den dienst der godin Anaïtis ver
-bonde.
Aspendus , "A6 rsvóos, bloeiende stad
in Pamphylie aan de beide oevers der
rivier Eurymadon , kolonie van Argos.
Asphaltites lacus , Doode zee , een
groot meer in 't Z.O. van Palestina,
6 dagreizen in omtrek, rijk aan zout
en asphalt.
Aspis , 'A6r4-, stad op een gelijknamige kaap, aan den N.O. uithoek van
't carthaagsch gebied , door Agathócles
gesticht en door de Romeinen , die haar
Clypea noemden , in den eersten punischen oorlog genomen.
Aspiëdon , 'A uvL &vv , stad der
Minyers in Boeotie aan de rivier Melas, nabij Orchoménus.
Assa, "Aooa , stad in Chalcidice , aan
de ,N.kust der Singitische golf.
Assacéni , 'Aooaxr^voí , indisch volk
tusschen den Cophen en Indus.
Assarácus, 'Aocáeaxos, koning van
Troje , zoon van Tros en overgrootvader van Aenéas ; weshalve 't romein
volk, als van Aeneas afkomstig,-sche
bij Vergilius domus Assaraci heet.
Ass@sus , 'Aionoós , stad van Ionie
in 't gebied van Miletus , met een tempel der godin Athene ('Acrdgoia).
Assórus, 'A6ocweÓs, stadje op Sicilie , tusschen Enna en Agyrium , nu
Asaro.
Assus , t "Aa6os , sterk bevestigde,
overheerlijk gelegen stad in Mysie of
in Troas , op eene bijna ongenaakbare
rots terrasgewijze gebouwd , aan de
Adramyttische golf tegenover Lesbos,
nu Beiram met aanzienlijke bouwvallen.
Assyria, 'A oveía. 1) In engeren zin
een bergachtig, niet onvruchtbaar, aan
asphalt en naphtabronnen rijk gewest
van Z.Azie, tegenw. Koerdistan, ten
N. door Armenie , ten O. door Medie ,
ten W. en Z.W. door den Tiger, ten
Z.O. door Susiana begrensd, bevatte
de provincies Arrhapachitis, -Chalonitis,
Adiabéne , Arbelitis , Sittacéne , met de
hoofdsteden Assur (Elassar in 't O. T.),
Chalah , Ninus (Niniveh), Arbéla, Artemïta en Ctesiphon. De rivieren des
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lands : Lycus of Zabatus (groote Zab),
Caprus of Zabas (kleine Zab), Gorgus,
Durus , Gy ndes , behooren alle tot het
stroomgebied van den Tiger. — 2) In
ruimeren zin alle landen aan den Tiger
en Euphraat , dus Mesopotamie en Babylonie er bij. — 3) In den ruimsten
zin 't assyrische rijk, bij de Romeinen
Syria geheetèn , een der oudste en
machtigste staten van A zie , met de
hoofdstad Niniveh. Door een babylonische bevolking gesticht en van
babylonische beschaving doortrokken,
breidde 't zich in den loop der eeuwen
met onweerstaanbaar wapengeweld ach
-ternvolgsMptamie,Bbylonie, Medie, Persis, Armenie, Syrie,
Phoenicie, Palestina (behalve Juda) en
Cyprus uit. Voor een korten tijd behoorde er ook Aegypte toe (672-656).
Op de middaghoogte ging 't onder de
aanvallen der verbonden Meden en Babyloniers met de verwoesting van Niniveh (606) te gronde.
Asta , stad 1) in 't N. van Ligurie
aan den Tanárus , nu Asti in Piemont,
— 2) in Hispania Baetica, N.O.waarts
van Glades , aan den straatweg van
Gades naar Corduba , rom. kolonie.
Astaboras , 'Aaraflóeas, rivier in
Aethiopie, de O. Nijlarm, die met den
W. Nijlarm A s t á p u s 't eiland Meroë
omspoelt.
Astacus, 'Aozaxds, stad 1) in
't Z.W. van Acarnanie, 431 door de
Atheners veroverd, — 2) in 't W. van
Bithynie , aan de golf van dien naam,
kolonie van Megára, later door de
Atheners op nieuw bevolkt en Olbia
genoemd, door Lysimáchus verwoest
en door Nicomèdes I van Bithynie
(264) op een afstand , onder den naam
van Nicomedia , herbouwd.

tel (óerv^) in zee stortte en in 't eiland
Asteria (als ware 't eene uit den hemel gevallen ster) of Ortygia , 't latere
Delos , veranderd werd. ,
Astéris, 'A6neeís, eilandje tusschen
Ithaca en Cephallenia , nu Daskalio.
Astraea , 'Aai aía , dochter van

Astapa , stad in Hispania Baetica,
door de Romeinen in de asch gelegd,
nu Estepa met bouwvallen.
Astapus . Zie ASTABORAS.
Astarte . Zie SYRIA DEA.
Asterïa, 'Aazs^Oía, dochter van den
Titan Coeüs en Phoebe, zuster van
Leto, gemalin van Perseus, die zich,
om aan de omhelzingen van Zeus te
ontkomen, in de gedaante eener wach-
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Bos , zegenrijke godin der gerechtigheid , die in de gouden eeuw onder
de menschen leefde , doch bij de toenemende verdorvenheid de aarde verliet
en aan den hemel geplaatst werd onder
den naam van Maagd.
Astraeus , ' Aoz^oaios , een Titan,
bij Bos vader der winden (bij Ovidius
Astraei fratres) en der sterren.
Astura , rivier in Latium , vloeit
tusschen Antiurn en Circeii in de Tyrrheensche zee , met een gelijkn. eilandje
vóór de uitmonding.
Asturia, 'Acirovoía, bergachtig gewest in 't N.W. van Hispania Tarra
hoofdstad Asturica-conesi,mtd
Augusta (nu Astorga) en een ruwe bevolking, ten O. door de Cantabriers
en Vaccaeërs, ten Z. door de Vettonen,
ten W. door de Gallaeciers , ten N.
door de Cantabrische zee begrensd.
Astyages , 'Anzváps , zoon van
Cyaxáres , laatste koning van Medie

(584— 549). Zie CYRUS.

Astyanax, 'Aarváva , eenige zoon
van Hector en Andromache, eig. Scamandrius , maar ter eere van Hector
door 't volk Astyanax „heer der stad"
genoemd , die , na de verovering van
Troje , hoewel nog een kind, op raad
van Odysseus door de Grieken boven
van de muren geslingerd werd, uit vrees
dat hij later de stad herbouwen zou.
Astypalaea, 'A6ivwrá2ata, eene der
zuidelijke Sporaden , nabij Creta , met
een gelijkn. stad , kolonie van Megära.
Astra , th "Aorvea , stad in Mysie,
ten N.W. van Adramyttium , met een
heilig woud van Artémis.
Atabulus , de verstikkende Z.O.wind
in Apulie (nu Sirocco of Altino).
Atabyrion, 'Azaj tov, hoogste berg
van Rhodus , op de Z.W. kust, met
een beroemden tempel van Zeus ('Ara
flioç) , na Atairo.
5^
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Atalanté , 'AzaAavrn. 1) Uit Arcadie,
dochter van Iásus (lasion of lasius)
en Clyméne, werd bij hare geboorte
te vondeling gelegd, door eene beerin
gezoogd en onder herders opgevoed.
Als volwassen meisje was ze de gezellin van Artemis en enkel op jachtvermaak belust, doodde 2 Centauren , die
haar vervolgden , met hare pijlen en
trof op de calydonische jacht het
wildzwijn 't eerst in den rug. Alle
minnaars smadelijk afwijzende, werd
ze eindelijk verteederd en bezweek,
door de vertoornde Aphrodite in liefdegloed ontstoken , voor Milanion, die
de voortvluchtige maagd door bergwouden en rotskloven zonder rust of
-duur gevolgd was en om harentwille
-alles verduurd had. — 2) Uit Boeotie,
wederga der vorige, dochter van Schoenus , even schoon als snel ter been,
leefde eenzaam in de wouden, als zijnde
haar door 't orakel verboden te huwen;
daarom stelde ze de haar omstuwende
minnaars de voorwaarde , dat hij die
haar in een wedren overtrof, hare
hand erlangen zou , doch dat die achterbleef sterven moest. Den een na
den ander stond dit harde lot te wachten. Hippoménes van Onchestus bleef
overwinnaar ; deze liet 3 gouden appels,
die Aphrodite hem op zijne bede om
hulp gegeven had , onder 't loopen één
voor één zijne hand ontglippen. Bekoord door hun glans, raapte Atalante
ze op en verloor den kampstrijd. Later
werden beide , omdat ze een heilig
woud of heiligdom door hunne omhelzingen ontwijd hadden , door Cybéle
in leeuwen veranderd.
Atalanté, 'Aza),dvzn. 1) Eilandje
in de baai van Opus, tegenover de
opuntische Locriers, door de Atheners
431 in bezit genomen en verschanst,
verzonk door eene aardbeving 422 voor
een goed deel met een stuk der vestingwerken in zee. — 2) Stad van Emathie
in Macedonie , aan den Axius.
Atarantes , ' Ardeavtas, een libysche
volkstam tusschen de Garamanten en
Atlanten in, die volgens Herodótus
geen persoonsnamen kenden en de alles
verschroeiende zon vervloekten.

Athamas.

Atargatis, 'Azaeydzts, syrische godin. Zie

DERCETO.

Atarneus , ' AxaevEVs , stad op de
kust van Mysie , tegenover Lesbos,
kolonie van Chios.
Atax , nu Aude , kustrivier in Gallia
Narbonensis, die de stad Narbo bespoelt.
At , "And , godin der noodlottige
overijling en blinde drift, werd door Zeus
uit den hemel geslingerd , omdat ze
hem tot een onberaden eed verleid had.
Ateius Capito. Zie CAPITO.
Atella , nu Aversa, oud-oscische stad
in Campanie tusschen Capua en N eapólis , later rom. municipium en rom.
kolonie , vooral bekend door de Atellanae fabulae, landelijke kluchtspelen in
de oscische volkstaal.
Aternum , nu Pescara , havenstad
in Midden-Italie aan de Adriatische
zee , bij den mond der rivier A t e r n u s.
Ateste , nu Este , rom. kolonie in
Boven -Italie, aan den straatweg van
Mantua naar Aquileia.
Athamania, ' A9aµavla , bergstreek
in 't Z. van Epirus , aan de W.zijde
van den Pindus , met de hoofdstad
Argithéa. De inwoners waren eertijds
door de Lapithen uit Theesalie ver
-drevn.
Athamantiádes, 'Ai9attavzcábrîs, Pavan
Athámas.
laemon , als zoon
Ath am antis , ' At9auavTls , Helle , als
dochter van Athamas.
Athamas , ' Aiáµas , zoon van Aeolus
en Enaréte , koning van Orehoménus
in Boeotie , vader van Phrixus en
Helle bij Nephéle , die hij op bevel
van Hera gehuwd had, van Learchus
en Melicertes bij Ino , die hij in 't geheim beminde. Voor zijne ontrouw
aan Nephele werd hij door Hera met
razernij gestraft en sloeg in dezen toestand Learchus tegen eene rots te
pletter. Ino ontsnapte door zich met
Melicertes in zee te storten ; beide
werden zeegoden onder den naam van
Leucothéa en Palaemon. Athamas
ontvluchtte naar Thessalie , waar hij
in eene nabij de stad Halos gelegen
vlakte (van daar de a t h a m a n i s c h e
geheeten) in doodsche eenzaamheid
ronddoolde.

Athenae.

Athene.

Athénae , 'A8 vat , nu Setines , de
hoofdstad van Attica, de parel van Griekenland, aan een steilen heuvel, tusschen de riviertjes Ilissus ten O. en
Cephisus ten W. gelegen. De grijze
overlevering noemt Cecrops den stichter der Acropolis (Kexeouía) en Theseus den grondlegger van Athene's
toekomst door de vereeniging der 12
gemeenten van Attica tot één staat ,
die 't plechtanker werd der democratische vrijheid. In 480 door Xerxes
verbrand , doch alras onder de leiding
van Themistócles sterker herbouwd en
door Cimon, maar bovenal door Penides, tijdens haren hoogsten bloei (460 —
429), met de edelste gewrochten van
bouw- en beeldhouwkunst verfraaid,
telde de stad tegen 't einde van den
peloponnesischen oorlog 10000 huizen
en eene bevolking, die op 120,000, door
sommigen zelfs op 180,000 zielen begroot wordt. Hoewel zij onder de
Romeinen veel van den voormaliger

Onder de tempels, de standbeelden en
andere kunstwerken , die 't plat bedekten, verhieven zich het trotsche Partkénon (IIaO8evO)v, de tempel der maagd
Athene) , N.waarts 't grootsche Erechthéum ('Eeex8stov) en in 't midden van
beide 't reusachtige beeld der Athene
îreóuaxos (voorvechtster) van Phidias,
die met helm en lans den van kaap
Sunium af over zee terugkeerenden
Athener uit de verte begroette. Ter
zijden , inzonderheid ten N.- en Z.W.
van de Acropolis , bevonden zich in de
benedenstad op de lagere heuvels de
Areopagus ('AOeio' rayon) , 't hoog gerechtshof, de Pnyx, waar 't volk ver gaderde , 't aan den dienst der Muzen
gewijde Museum (Movoeiov); N.waarts
de tempel van Theseus (Ohpaiov) ; Z. waarts de schouwburg (Oaaz9ov); 0.waarts 't voor allerlei muzikale uitvoeringen bestemde Odeum (SZ^Eiov) enz.

luister en kunstroem verloren had , bleef
Athene nog tot in de eerste eeuwen na
C. eene groote , bloeiende en bevoorrechte stad , de zetel en ziel der hoogere geestbeschaving. De verwoesting,
die 't beleg van Sulla (86) in den mi -

thradatischen oorlog aangericht had ,
zocht keizer Hadrianus (± 125 n. C.)
rijkelijk te vergoeden en op zijn voor beeld lei Herodes Atticus (150) groote
sommen aan de verfraaiing der stad ten
koste. Athene bevatte a) de binnenstad
(aanrv) met de bovenstad avw ro ts)
en de benedenstad (27 xázco ró2cs) ,
b) de voor- en havensteden : Piraeus, Munychia en Phalèron, die door
Themistocles verschanst en door de
,,lange muren" onder Pericles met de
stad verbonden werden : alles gezamenlijk 1748 stadiën (ruim 4 geogr. mijlen)
in omtrek, van welke 43 voor de stad,
75 voor de lange muren en 56 voor
de havensteden komen. De Acropolis,
't hoofd- en middelpunt der stad , was
eene enkel ten W. toeganklijke s`eilte
van + 150 voet in hoogte , 1150 in

(n
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Athenaeum , 'Athgvacov, in 't alg.
elke tempel , elk gebouw , elke grond
of streek aan de godin Athene gewijd,
in 't bijz. de kweekschool van letteren
en geleerdheid door keizer Hadrianus
(± 133 n. C.) te Rome gesticht.
Athenaeus, 'Athvacos, grieksch taal geleerde van Naucrátis in Aegypte
(± 230 n. C.), wiens werk : Aetzro6oI coral (een door geleerden te Rome
gevoerd tafelgesprek) een rijken voorraad levert van anecdoten , van aan halingen uit oude dichters en van bij zonderheden over allerlei onderwerpen
van 't gewone leven , met name over
I de praktijk en theorie van eten en
I drinken bevat.
Athéné , A^^vy, ook Ila2).às14thv,
Pallas , eene der grieksche hoofdgodinnen , dochter van Zeus , die haar, nadat hij de zwangere Metis verslonden
had, in volle wapenrusting uit zijn
I hoofd ter wereld bracht. Van haren
vader, wiens troetelkind ze was, ontving Athene de hoogste kracht , van
hare moeder de hoogste wijsheid , beide
I in haar persoon tot één harmonisch

g

lengte, 500 in breedte, met den door Pe- geheel versmolten. Als godin van wijsrides gebouwden voorhof (H oin)),ata , heid en kracht is zij de patrones van
Propylaea) , een wonderwerk van kunst. steden en staten (seva&rzo2ts) , van
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kunsten en edele handwerken (è'gyávti) , van Octaviánus, wiens leermeester hij
van wet en recht , van welvaart en geweest was , genoot en in de hoogste
beschaving. Ook ale krijgsgodin ver kringen verkeerde. Later (± 33) naar
ze hare gunstelingen sterkte en-lent Tarsus vertrokken, om de daar uitgeoverwinning; van daar dat aan 't bezit broken burgertwisten door zijn invloed
van haar beeld (IlaAAaótov, Palladium) bij te leggen, mocht hij onder hachlijke
daad
't behoud eener stad verbonden was. bezwaren door kracht van woord en
en leefde
In den Gigantenoorlog lei ze onwrik- in zijne bemoeiingen slagen door zijne
ouderdom,
baren heldenmoed aan den dag. Vóór er tot in 82jarigen
medeburgers hooggeëerd. Van 's mans
Troje staat ze de Grieken met raad en
geschriften is geen enkel overgebleven.
daad ter zijde. In den strijd verschijnt
^théSjs , nu Adige of Etsch , ontze van top tot teen gewapend, met den
Medusakop op haar schild (Aegis) of springt op de raetische Alpen en vloeit
op hare borstplaat , door vriend en met de Atágis (Eisach) vereenigd door
vijand evenzeer ontzien. Met dezen man- Boven-Italie voorbij Verona en valt in
haftigen aard is ze ongevoelig voor de Adriatische zee.
Athos , "A8cos , nu Hagion Oros,
liefde en de maagd bij uitnemendheid
(naet9évos). Door geheel Griekenland bergrug, die Acte , de O. landtong van
en Z.O.waarts
werd Athene vereerd , doch nergens Chalcidice , doorsnijdt
hooger dan te Athene , de stad van met een reusachtig voorgebergte ter
kunst en letteren , die haren naam droeg
en hare bijzondere hoede genoot. In
Attica toch had ze landbouw , orde en
wet gebracht , den olijf geplant , den
Areopagus ingesteld, al wat edel en
goed is gekweekt. 't Luisterrijkste der
haar te Athene, als patrones der stad,
gewijde feesten waren de Panathenaea
(Havaór vara) , die met uitgelezen wedspelen en een plechtigen optocht naar
't Parthénon (zie aid.) gevierd werden.
Haar waren de uil , de slang , de haan
en de olijf heilig. Zie MINERVA .
Athenio, slaaf, uit Cilicie naar Sicilie
gekomen, die, toen 104 in 't O. van 't eiland slavenopstanden onder aanvoering
van Salvius uitgebroken waren , zich
in 't W. aan 't hoofd der slaven stelde
en voor de Romeinen een gevaarlijke
vijand werd, vooral nadat hij zich met
Salvius , die zich als koning van Sicilie
Tryphon noemde, vereenigd had. Na
den dood van dezen (102) heer en mees ter van Sicilie geworden , doorkruiste
hij met zijne benden, ten spijt der rom.,
legers , 't geheele eiland en werd eindelijk (100) door den consul M'. Aquillius in een bloedig gevecht verslagen

en gedood.
Athenodórus , 'A ^vo'&o^oos , van
Cana bij Tarsus, stoicijn, leerling van
Posidonius, vestigde zich metterwoon
te Rome, waar hij 't volle vertrouwen

hoogte van 6349 voet in zee uitsteekt.
De vaart rondom was zeer gevaarlijk,
weshalve Xerxes de smalle landengte
bij Sane voor de veiligheid zijner vloot
doorsteken liet. De aan prachtige natuurtafereelen rijke omtrek telde oudtijds 5 bloeiende steden , thans enkel
kloosters met handschriften van grieksche , vooral kerkelijke auteurs en werken van grieksch-byzantijnsche schilderkunst.

Atina , nu Atina , stad der Volsten
in Latium, later rom. kolonie.
Atintánes , 'Artvrdv8s, epirotische
volkstam in - grieksch Illyrie , op de
grenzen van Macedonie.
Atius = Attius.

Atlantes , NAr1 avrEs , volkstam in
't N.W. van Africa bij 't Atlasgebergte,
met overvloed van zoutgroeven.

Atlantiades, 4r2avrcá3Es, de Pleiaden of Hyaden , als dochters van Atlas.

Atlantiádes, 'Aûavrtátns, Hermes,
als kleinzoon van Atlas , — of Hermaphroditus, als zoon van Hermes.
Atlanticum mare. Zie OCEANUS .
Atlantis , 'Ar2avris , in de grijze
overlevering een groot , volkrijk en
van nature mildgezegend eiland in den
Oceaan, ten W. van de Zuilen van
Hercules. Plato verhaalt in zijn Timaeus
op gezag van Solon (die 't in Aegypte
uit den mond dr priesters vernomen
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had) , dat de machtige vorsten van
Atlantis weleer tot diep in Africa en
Europa doorgedrongen waren , maar
dat het later om 't zedenbederf der inwoners in één etmaal door de zee ver
werd. De herinnering van-zwolgen
Atlantis wordt door velen met de Canarische of Azorische eilanden of wel
(volgens anderen) met een duister voor
Nieuwe wereld in ver -gevoland
-band
gebracht.
Atlas , "Ar2as , zoon van Iapétus en

naar Mycene , waar ze door koning
Sthenélus, den echtgenoot hunner zuster
Nicippe , opgenomen werden en Atreus,
die de cretensische prinses Aerope huwde , Eurystheus, den zoon van Sthelenus, in de regeering opvolgde. Thyestes
stond hem naar de kroon en verleidde

de Oceanide Clyméne , oorloogde met
de andere Titanen tegen Zeus en werd,
na hunne neerlaag , veroordeeld om in
't uiterste W. den hemel met hoofd en
handen te torsen. In andere verhalen
is hij de machtige, doch onherbergzame
koning van W .Africa , die door Perseus
op 't gezicht van den Medusakop ver
een hemelhoogen berg-stendi
veranderd werd. Ook komt hij als een
groot sterrenkijker, wijze en zanger
voor. Atlas was de vader der Pleiaden
bij Pleiáne , der Hyaden bij A ethra ,
der Hesperiden bij Hespéris, van Oe nomaus en Maia bij Sterópe enz.

Atlas [mons] , "Az2as , reusachtig

Aerope , werd deswege voor eeuwig
verbannen en zond uit den vreemde,
om zich te wreken , Plisthénes , een
zoon zijns broeders , dien hij als een
eigen kind opgevoed had, tegen Atreus,
die den aanslag verijdelde door Plisthenes zelf te dooden , zonder te weten
wie hij was. Op zijne beurt riep nu
Atreus , alsof hij verzoend ware , Thyestes naar Mycene terug of wel Thyestes
keerde terug als boetvaardige smeekeling, doch inderdaad met nieuw verraad
in 't hart. Wat er van zij , Atreus zette
op een gastmaal den vader 't vleesch

der 2 kinderen , die hem vergezelden,
te eten voor en gaf hem hun bloed in
den wijn te drinken. De zon verborg
zich voor dezen gruwel en Thyestes
ijlde radeloos onder verwenschingen
van daar. Aerope , die weer ontrouw
geworden was, werd verdronken. Van
dat oogenblik rustte op Atreus en zijn
huis de vloek der goden. 't Rijk werd
door pest en hongersnood bezocht. Door
't orakel bevolen om Thyestes te gaan
verzoenen , zocht hij hem te vergeefs bij
koning Thesprótus en huwde Pelopia,
zonder te weten dat zij de dochter van
Thyestes was en zwanger ging van
een kind door haren vader verwekt.
Aegisthus, de vrucht van die onnatuurlijke liefde , door Atreus als zijn kind
opgevoed, vermoordde dezen later, omdat hij hem beval Thyestes, die intusschen te Delphi gevonden was en te
Mycene gevangen gehouden werd, om
hals te brengen. Homerus weet van
beide broeders niets anders dan dat
Atreus stervende aan Thyestes den door
Hephaestus vervaardigden scepter van
Pelops naliet.
Atria = Adria.
Atrides , 'Az^EAdrs , Agamemnon of
Menelaus, als zonen van Atreus.

gebergte in 't N.W. van Africa, tusschen de Middellandsche zee ten N.
en de libysche woestijn (Sahara) ten
z., den Atlantischen oceaan ten W.
en de Syrtis Minor ten O.
Atossa , "Azoaaa , dochter van Cyrus , gemalin van Darius Hystaspis en
moeder van Xerxes.
Atrae , "Arat , bergvesting in Mesopotamie met een arabische bevolking.
Atrax , "Axea^ , stad van Thessalie
in Pelasgiótis, N.W.waarts van Larissa; van hier A t r a c i de s, Caeneus,
A t r á c i s, Hippodamia, als beide van
thessalische af komst.
Atrebátes , volkstam van Gallia Belgica in het tegenw. Artois , met de
hoofdstad Nemetacum (later A t r e b a t i,
nu Arras) , die voor een deel naar Britannie overstaken.
Atreus, 'As, zoon van Pelops
en Hippodamia, in wier geslacht doodslag en overspel afwisselden, vluchtte
met zijn broeder Thyestes na den moord
Atropaténe , 'Aroorrariv7 , N.W.
van hun halfbroeder Chrysippus uit Elis gedeelte van Medie , tusschen Armenie,
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Assyrie en de Caspische zee , door
Alexander d. G. onder A t r o pates
tot een zelfstandig gebied verheven en
later door de Parthen onderworpen.
Atropos . Zie MoERAE .

landbouw , maar was des te rijker aan
olijven en vijgen, aan honig en wijn.
De groeven van den Pentelicus leverden kostbaar marmer, de mijnen van
Laurium overvloedig zilver, de bloemenrijke Hymettus den fijnsten honig.
Voor visscherij , zeevaart en handel was
Attica bij uitstek gelegen. Op eene
oppervlakte van 40 ❑ mijlen telde 't in
den besten tijd eene bevolking van ±
500,000 zielen (105,000 burgers, 25000
metoiken, 100,000 slaven). De oudste
inboorlingen waren denklijk van pelasgischen oorsprong en werden voor autochthonen gehouden. Zoo ver de heugenis strekt , bevatte 't grondgebied
van Attica 12 steden onder eigen bestuur , die , later naar de overlevering
door Theseus tot één staat verbonden
werden met Athene tot hoofdstad. De

Atta , T. Q u i n t i u s, rom. tooneeldichter (± 100) , wiens stukken nog
onder Augustus opgevoerd werden.
Attalla , ' Arzá2eta , stad op de kust
van Pamphylie , door Attälus II gesticht, door de Romeinen 75 veroverd,
nu Adalia.
Attálus, "ArraAos, koningsnaam in
Pergámum. 1) Opvolger van zijn neef
Euménes I (241-197), een wijs, recht
bovenal kunst- en letterlievend-vardig,
vorst, bondgenoot der Romeinen tegen
Philippus v. M. en 't Achaïsch verbond. — 2) Phil adel p h us, tweede'
zoon des vorigen, volgde zijn broeder
Eumenes II op (159-138) , werd tegen
Prusias II van Bithynie (156-54) door
de Romeinen geholpen en hielp de
Romeinen tegen Pseudo-Philippus en
de • Achaeërs tot aan de verovering
van Corinthe. Ook hem gingen, evenals zijn vader, kunst en wetenschap ter
harte. — 3) P h i l o m è t o r, zoon van
Eumenes II en Stratonice (138-133),
suf en stug van aard , vermaakte de
Romeinen ondershands zijn rijke bezittingen van land en goed.
Attica , Azzcxi , driehoekig gewest
in 't O. van Hellas, aan 2 zijden door
de Aegeïsche zee bespoeld, ten N. door
Boeotie , ten W. door Megaris (dat
vroeger tot Attica behoorde) begrensd,
oudtijds Acte (Axri „kustland ") ge
waar Attica : een naam in-hetn,va
de mythe afgeleid van Atthis , de dochter van koning Cranáus. Attica is door
de natuur zelve in drieën verdeeld : 1)
't hoog- of bergland (ótaxeta), in 't N.O. ; 2) 't vlakland (zeótas) in 't N.W.,
rondom Athene en Eleusis tot aan kaap
Zoster; 3) 't kustland (^raaAta) in 't Z.
tot aan kaap Sunium, waarbij ook nog
wel 't binnenland (geoóyata) gevoegd
wordt. In 't N. strekten zich de Cithaeron en 't Parnesgebergte uit. Van daar
vloeide de Cephisus door de vlakte
van Athene. De grond, nog al steenachtig en dor, leende zich minder voor

wettige burgerij was verdeeld in 4 op
eenheid van stam of geslacht berustende
phylen (opvAaí), door Clisthénes (510)

ten getale van 10 op topographischen
of politieken grondslag overgebracht
met ± 150 nog van naam bekende
gemeenten (^ijfuot) , die bij verloop van
tijd vermeerderd werden.

Attlous Herodes . Zie HERODES
ATTICUS.

Atticus, T. Pomponius, te Rome
uit een ridderlijk geslacht geboren,
wijdde zich lange jaren (87 —75) te
Athene aan de letteren , die ook later
de lust van zijn leven waren. In 't genot van een aanzienlijk vermogen,
leefde hij als ambteloos burger buiten
alle politieke partijen , om zijn helder
hoofd en edel karakter met de eerste
mannen van elke kleur bevriend. Hij
hield zich met de uitgave en verspreiding van gelijktijdige geschriften , o. a.
ook van de 68-43 door Cicero aan
hem gerichte brieven , onledig en leverde een en ander van historischen
inhoud , dat verloren gegaan is. Nepos
heeft het leven van Atticus bij wijze
van lofrede te boek gesteld.
Attila, koning der Hunnen (434-453
n. C.) „de geesel Gods," verwoestte
eerst (445-450) te vuur en te zwaard
het Oostersch-, daarna (450 —451) 't
Westersch -rom. rijk, werd op de Cata-
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launische velden door Aëtius in een
bloedig gevecht verslagen , nam na een
beleg van 3 maanden Aquilèia in (452),
doch liet Rome en 't overige Italie ongemoeid. Met zijn dood ging 't rijk
der Hunnen zoo goed als te niet.
Attis = Atys.
Attius = Accius.
Attus Navius. Zie NAVIUS.
Aturia , Azov,,ta , benaming van
't stamgebied der Assyriers , in den
omtrek van Niniveh.
Aturus, nu Adour, kustrivier in
Aquitanie , vloeit door 't land der Tarbellen in den Oceaan.
Atys, "Azzcs. 1) Ook Attys, Attis,
phrygisch herder , priester en minnaar
van Cybéle , die uit hartzeer over 't verlies zijner door de godin wegens zijne
ontrouw gedoode geliefde Sagaritis
krankzinnig werd en jammerlijk stierf.
In Phrygie en elders , later ook te
Rome werd een lentefeest ter nagedachtenis van Atys gevierd. — 2) Zoon
van Herácles en Omphále , stamvader
der lydische dynastie der Atyaden.
Aufidéna, stad 1) in Samnium bij
de bronnen der rivier Sagrus; — 2) in
Apulie (zie AUFIDUS).
Aufidus , hoofdrivier van Apulie,
vloeit in fellen stroom van de Apennijnen , doorsnijdt het slagveld van Cannae
en valt bij Aufidèna met 2 armen in de
Adriatische zee. Aan den Aufidus lag
Venusia , waar de dichter Horatius geboren was.
Augias , Avysías , -a'as , koning der
Epeërs in Elis, door zijn rijken veestapel beroemd , werd door Herácles ,
die zijne stallen gezuiverd had , wegens
weigering van 't bedongen loon met
zijne zonen gedood. Zie HERACLES.
Augiia, th Aiiyt2a , dadelrijke oase
in de groote woestijn van Africa, 10
dagreizen ten W. van 't Ammonium.
Augusta. Naam van vele door Augustus gestichte , verfraaide of bevolkte
steden. 1) E m e r i t a, in Lusitanie,
op den rechteroever van den Anas
(Guadiana) , nu Merida met vele en
merkwaardige bouwvallen. — 2) Pr a e t o r i a , nu Aosta, stad der Salass-- ers
in Boven-Italie. — 3) T a u r in o rum,

nu Turijn , oude hoofdstad der Taurini
in Boven-Italie, aan den Padus (Po). —
4) Treverorum, zie TREVERI. 5) Vindelicorum, nu Augsburg,
hoofdstad van Vindelicie.
Augustodunum , latere hoofdstad der
Aeduers , bij Caesar Bibracte , druk
bezochte zetel van geleerde studiën ,
nu Autun met oudheden.
Augustus , Eef acrós „gewijde" . Onder dezen titel regeerde de eerste keizer
van 't rom. rijk, 23 Sept. 63 te Rome
geboren uit het huwelijk van C. Octavius
en Atia (de zustersdochter van Julius
Caesar) ; eigenlijk C. Octavius geheeten,
doch , nadat hij door zijn oudoom tot
zoon aangenomen was , C. Julius Caesar
Octavianus. Terwijl hij te Apollonia
de letteren beoefende , riep de tijding
van Caesar's dood (15 Maart 44) hem
onverwijld naar Italie, waar hij door
de troepen met geestdrift ontvangen
werd. Eerst verklaarde hij zich , in 't
belang der republikeinsche partij, tegen
Antonius, dien hij bij Mutina versloeg,
doch liet zich, te Rome teruggekeerd,
door den senaat het consulaat opdragen
en verzoende zich met Antonius , die
met het leger van Lepidus Italie bedreigde. Deze 3 veldheeren verdeelden
weldra (Nov. 43) onderling, als triumviri reipublicae constituendae , bij verdrag voor 5 jaren 't oppergezag in den
rom. staat en vierden binnen Rome hun
wraaklust tegen 't goed en bloed hunner
ware en gewaande , persoonlijke en
politieke vijanden bot. Na 't om hals
brengen van bij de 2000 ridders en 300
senatoren trokken Octavianus en Antonius naar Griekenland en versloegen
Brutus en Cassius bij Philippi (42),
waarmee de republikeinsche partij vernietigd was. Octavianus keerde naar
Italie, als zijn deel van 't rijk , terug
en vond er alles ten gevolge der vele
verbeurdverklaringen in rep en roer (41).
Op aanstoken van Fulvia, de gemalin
van Antonius, had diens broeder, de
consul L. Antonius , zich aan 't hoofd
der misnoegden gesteld en hield Perusia
bezet , doch moest deze stad weldra aan
Octavianus overgeven. Toen wist de
sluwe Fulvia haren man in 't net harer
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plannen te lokken en reeds stond de
burgeroorlog op 't uitbarsten, toen Fulvia's tijdige dood nog voorshands tot
eene verzoening der beide partijen leidde.
Te Brundisium werd het verbond hernieuwd en door 't huwelijk van Autonius met Octavia, de zuster van Octavianus, bekrachtigd (39). De algemeene
vrede was echter niet van langen duur.
Sextus Pompejus , die met zijn sterke
vloot Sicilie bezet hield en de kusten
van Italie bestoken bleef, werd (3f3)
ten omder gebracht en Lepidus, die
zich bij de rijksverdeeling met Africa
had moeten tevreden stellen en nu naar
Sicilie uitzag, van al zijne macht ontzet. Middelerwijl had Antonius, die
't Oosten bestuurde , door zijn ergerlijk
gedrag aan 't hof van Cleopatra 't rom.
volk zoozeer verbitterd, dat de oorlog
onvermijdelijk was. Octavianus, door
den senaat tot opperbevelhebber der
vloot benoemd , behaalde in den zee Slag
bij Actium (2 Sept. 31) eene volkomen
overwinning op Antonius, die zich te
Alexandrie met Cleopatra van 't leven
beroofde. Na de zaken in 't Oosten
geregeld te hebben, keerde Octavianus
als eenig heer en meester van 't rom.
rijk terug en vergastte 't volk op tal
van feesten en banketten , gelijk hij
op zijn beurt als redder des vaderlands
met allerlei eerbewijzen en weidsche
titels overladen werd. Hun hoogsten
eerbied jegens zijn persoon en zijn
oppergezag legden de senaat en 't volk
aan den dag door de toekenning van
den titel Augustus (27). Gedurende
zijne regeering daalde een algemeen
gewenschte vrede over 't door burgeroorlogen uitgeputte rijk ; wet en recht
werden weer geëerbiedigd, terwijl de
stad met de prachtigste gebouwen opgeluisterd werd en ie letterkunde zich tot
een ongekenden bloei verhief. Met mannen als Maecénas, Agrippa, Messalla
Corvinus , Asinius Pollio ging hij te
rade bij de behandeling van gewichtige
staatsbelangen. De enkele oorlogen,
lie hij voerde of wel door Drusus en
Tiberius voeren liet, dienden in hoofdzaak, om de grenzen des rijks tegen
de barbaarsche volken te dekken. Met
dat doel trok hij (27) tegen de Canta-

briërs en Asturiërs in Hispanie , bezocht (20) Klein-Azie en ontving van
den parthischen koning Phraátes de op
Crassus en Antonius veroverde vaandels
en krijgsgevangenen terug. Na een
gelukkige regeering stierf Augustus te
Nola (29 Aug. 14 n. C.) in zijn 76ste
jaar en liet het rijk in vollen bloei aan
Tiberius (den zoon zijner derde gemalin
Livia) , dien bij , na den ontijdiger dood
van M. Martellus (den zoon zijner zuster
Octavia) en van Cajus en Lucius Caesar
(de zonen zijner eenige met Agrippa
gehuwde dochter Julia) , tot mederegent
en troonopvolger benoemd had.
Aulerci , machtige volkstam in 't
N.W. van Gallie tusschen de Sequäna
(Seine) en Liger (Loire) , verdeeld in
1) E b u r o v i c e s, nabij de kust in het
tegenw. Normandie , met de hoofdstad
Mediolanum (Evreux) ; 2) C e n o m a n i,
ten Z.W. van de vorigen, nabij de
Liger, met de hoofdstad Subdinnum
(le Mans) , die al vroeg de Alpen overtrokken en zich in Bovei-Italie vestig
-den;3)Braovices,tnO.va
de vorigen , nabij de A eduers , wier
onderhoorigen (cliënten) zij waren;
4) Diab1intes, in de prov. la Maine.
Aulis , Av t'!; , havenstad op de 0.kust van Boeotie , aan den Euripus ,
waar de grieksche vloot, aleer ze naar
Troje overstak, zich vereenigde.
Aulon, A 5Athv. 1) Landstreek en stad
op de grenzen van Elis en Messenie,
met een tempel van Asclepios. — 2) Stad
in Chalcidice aan de Strymonische golf.
— 3) Welige , druivenrijke landouw
van Calabrie nabij Tarente.
Aureliánus, een der beste rom. kei
geringe af--zers(2705n.C),va
komst, te Sirmium in Pannonie geboren, dreef de Gothen en Vandalen over
den Donau terug en sloeg de Germanen
herhaaldelijk in en buiten Italie, overwon Zenobia, de machtige koningin
van Palmyra , bracht vervolgens Tetricus, den overweldiger van Gallie,
ten under en voerde beide gevanklijk
naar Rome mee. Na zijn terugkeer
wijdde hij zich aan 't binnenlandsch
bestuur en versterkte de stad door een
nieuwen muur. Het door Trajdnus ver-
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overde Dacie gaf hij tot aan den Donau
weder verloren en werd , terwijl hij uit
Thracie tegen de indringende Perzen
oprukte , door zijne generaals gedood.
Aurelius Victor. Zie VICTOR.
Aurora. Zie EOS.
Aurunci. Zie ITALIA.
Ausoi , aanzienlijke volkstam in Aquitanie , met de hoofdstad Elimberrum,
nu Auch in Armagnac.
Ausenses, Akisis , een uit Herodótus bekende volkstam in Libye , bij
't meer Triton woonachtig.
Ausetáni, volkstam in 't N.O. van
Hispania Tarraconensis tusschen den
Ybèrus (Ebro) en de Pyrenaeën.
Ausonia, dichterlijke naam van Italie, naar den alouden volkstam der
Ausbnes.
Ausonïus, Decimus Magnus,
rom. dichter van Burdigála (Bordeaux)
uit de Ode eeuw n. C. , onderwees aldaar de fraaie letteren , totdat keizer
Valentinianus I hem de opleiding van
zijn jongen zoon Gratianus opdroeg,
waarvoor hij zich met de hoogste eerbewijzen beloond zag , om later in zijn
vaderland een genoeglijken ouderdom
te slijten. Onder de gedichten van
Ausonius bezit het stroomdicht Moselle
(de Moezel) de meeste waarde.
Auster, Ndros, de Z. of liever de
Z.W. wind, die nevels en regenbuien,
maar ook op gezette tijden drukkende,
voor menschen en vee nadeelige hitte
aanbracht.
Autari2 tae , Avraetarat , krijgshaftige volkstam in Illyrie op de Dalma
gebergten.
-tische
Autoehthónes. Zie ABORIGINES.
Autobies , Avzok Aat , gaetulische
volkstam op de W.kust van Africa,
ten N. en Z. van 't Atlasgebergte.
Autolycus , Avvo')vxos , zoon van
Hermes en Chióne, vader van .\ntielea,
grootvader van Odysseus , leefde op
den Parnassus van bedrog en roof. In
dat bedrijf overtrof hij alle menschen
door sluwheid en slimheid. Niet alleen
vermocht hij zich zelf in allerlei gedaanten te veranderen, maar ook de
gestolen voorwerpen onkenbaar en on-

zichtbaar te maken. Hij roofde o. a.
den beroemden helm van Amyntor uit
Elëon , de runderen van Eurytus op
Euboea en de kudden van Sisyphus.
Aan den laatste vond hij zijn man.
Sisyphus toch had zijn vee aan de hoeven geteekend en ontdekte in dier voege
den diefstal.
Automédon , Avrogsócor, zoon van
Dióres , wagenmenner en strijdmakker
van Achilles, bij rom. auteurs in 't alg.
= wagenmenner.
Autonóé, Avrovóq, dochter van Cadmus en Harmonia, gemalin van Aristaeus en moeder van Actaeon (bij
Ovidius Autonoeius (heros) , die met
hare zuster Agave , door Dionysus in
woede ontstoken , Pentheus verscheurde
(zie PENTHEUS).
Auxesia, Av` tinma , godin van wasdom en groei, met Damia op Aegina
en te Troezen vereerd.
Auximum , nu Osimo, voorname stad
van Picénum in Italie, 145 rom. kolonie.
Avaricum , groote , sterke en fraaie
hoofdstad der Bituriges Cubi in een
vruchtbare streek , van rondom door
2 rivieren en door moerassen omgeven.
Avella = Abella.
Avennio , nu Avignon , aanzienlijke
stad der Cavaren in Gallia Narbonensis,
aan den linkeroever van den Rhodánus
(Rhone).
Avent cum , hoofdstad der Helvetiers,
later rom. kolonie, nu Avenches in 't
kanton Waadt, met vele oudheden en
bouwvallen , o. a. van een amphitheater,
van eene waterleiding en een 200 voet
langen zuilengang.
Aventinus [mons] , eene der '7 heuvels van Rome , met een tempel van
Diana (Aventine). Zie ROMA.
Avernus [lacus], ó 'Aoovos , nu Averno, meer in Beneden•Italie , vlak
bij 't voorgebergte tusschen Cumae en
Puteóli , eig. een uitgebrande krater
door steile lavarotsen en een zwart
cipressenwoud van Hecate (loci Avernai)
ingesloten. De pestdampen van dezen
zwavelpoel , waar geen visch in leefde
en geen vogel over vloog (van waar
de naam'Aoevos) , herschiepen den omtrek in eene doodsvallei , waar door de
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oudheid de holen der in eeuwigen nacht
bedolven Cimmeriërs en de ingang tot
de onderwereld (bij Vergilius Aver u )
gezocht werden. In de nabijheid bewoonde de cumaeïsche Sibylle hare onderaardsche grot, door welke A enèas
tot de schimmen afdaalde. Onder Augustus verbond Agrippa ten behoeve
der vaart . dit meer met het Lucrijnsche ; doch sedert is de gedaante dezer
streken door aardbevingen veel veranderd.
Averruncus, AJror^oó2racos , de onheilafwerende god.
Avian us , Pia v i u s, rom. fabeldichter uit de 5de eeuw n. C.
Aviënus, Rufus Fe s t u s, rom. leerdichter uit de tweede helft der 4de
eeuw n. C., die astronomische en geografische onderwerpen naar grieksche

Axja, kasteel in 't gebied van Tarquinii, nu Castell d'Asso.
Ax us , 'A^tos , hoofdrivier van Macedonie , ontspringt op den berg Scardus en stort zich Z.O.waarts in de
Thermaïsche golf.
Axómis,'A ov,ucs, nu Axoem, hoofdstad van een machtig rijk in Aethiopie,
ten Z.O. van Meroë , aan de Grieken
en Romeinen in de eerste helft der 2de
eeuw n. C. bekend geworden.

voorbeelden met smaak behandelde.

op de kust van Palestina gelegen.
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Axona, rivier in Gallia Belgica , tak
der Isára (Oise) , nu Aisne.
Axume = Axomis.
Aziris , 'A^tets , stad van Libye in
Marmarica tegenover 't eiland Platea,
door kolonisten van Thera gesticht, nu
Temmineh.
Azótus, A^cozos , Asdod in 't O. T.,
eene der 5 bondsteden der Philistijnen,

R.
Babrius , Báfloto , grieksch dichter
vermoedelijk uit de 2de eeuw v. C.,
die de fabels van Aesópus in choliambische versmaat overbracht.
Babylon , Baflvaw „stad van Belus
of Baal". 1) Eene der oudste en merkwaardigste steden der wereld, aan weerszijden van den Euphraat, volgens Herodótus in een vierkant de oppervlakte
van 480 stadiën (12 geogr. mijlen of
16 uren gaans) beslaande , ingesloten
door een muur van tichelsteen ter
hoogte van 90 en ter dikte van 23 meters (?), met 200 torens en 100 koperen
poorten, omgeven door een diepe en
breede gracht. Van oudsher was Babylon de zetel van een machtig rijk en
van een hoogontwikkelde beschaving.
Gedurende een eeuwenlangen worstel-

strijd met de uit Babylonie herkomstige
Assyriers werd ze herhaaldelijk ingenomen en voor langer of korter tijd
onderworpen ; doch verhief zich , onder
Nabopolassar na de verwoesting van
Niniveh (606) weder onafhanklijk geworden, op nieuw tot den hoogsten trap
van luister en macht onder zijn zoon
Nebucadnezar (604-562) , die 't gebied
van den Euphraat tot Aegypte , van
Armenie tot Arabie uitbreidde. Door
Cyrus werd B. (538) aan Perzie onder
liet na een-worpen;DaiusHyt
opstand de sterke muren en vestingwerken slopen (517). Te midden echter van
haar verval bleef ze groot en schoon;
eerst, toen ze na Alexander d G. tot
het rijk der Seleuciden behoorde, werd
ze door Seleucia en Ctesiphon over-

Babylonia.
vleugeld. Tot de hoofdgebouwen be hoorden de tempel van Belus en de hangende tuinen : de eerste eene hemelhooge
pyramide van 8 boven elkander zich I
verheffende torens met een wenteltrap I
er buiten om ; de tweede door Nebucadnezar bij 't koninklijk paleis op stee- I
nen gewelven terrasgewijze aangelegd, I
door bruggen verbonden en met een
muur omringd. De hoofdstraten liepen i
rechtlijnig , evenwijdig met de rivier
en doorsneden elkander rechthoekig. De
huizen waren meest van gebakken klei
en met heeten asphalt of aardhars gemetseld. Van deze wereldstad , die
eens als de parel van 't Oosten schitterde , liggen de reusachtige , nog niet
dan voor een klein gedeelte opgegra-

Baetis.
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Bacchae , Báx yat , Bacchanten, gezellinnen en dienaressen van Dionysus,
die met wijnloof bekranst , met slangen in 't haar, een thyrsus in de hand
en een hertevel om den linkerschouder
onder uitgelaten feestgebaar den god
en zijne weldaden verheerlijkten. Dien
naam droegen ook de priesteressen van
Dionysus , die door wijn en andere
prikkelende middelen bevangen , als
nalf bezetenen over berg en dal rondzwierden.
Bacehiádae, Baxxtd&ac, oud -adelijke familie te Corinthe, die er 90 jaren

ven en onderzochte bouwvallen tusschen den 44 en 45 O.lengte (van
Greenw.) en den 33 en 32 N.breedte.
Onder de Babyloniers (Baby 1 o n i i,
Baflv^,ccívcoc) verhieven zich de Chaldaeën , van oorsprong een armenische
nomadenstam, mettertijd tot de prie ster- en geleerdenkaste. Bij voorkeur
beoefenden ze de sterrekunde , die met
sterrewichelarij gepaard ging. Ook in
de wis- en tijdrekenkunde brachten ze
't vroegtijdig tot een aanzienlijke
hoogte, zoodat vele andere volken der
oude wereld o. a. hun stelsel van

(747-657) een oligarchisch bewind
voerde en met behulp der volksklasse
door Cypsélus verdreven werd.
Bacchus. Zie DIONYSUS .
Bacehylïdes , Baxxvíllb^s, grieksch
lierdichter van Ceos , neef van Simonides, met wien hij aan 't hof van Hiéro
te Syracuse verkeerde (± 470). Van
zijn hooggeroemde zangen zijn enkele
fragmenten over.
Bacénis [siiva ], bergwoud in Germanie , natuurlijke grensmuur tusschen
de Sueben en Cheruscen , W. deel van
het Thuringerwoud.
Baetra, za BaxzOa , nu Balkh,
oude hoofdstad van Bactrie aan de rivier
Bactrus met een sterke burgs.

men. Hun godsdienst was sabaeïsme,
d. I. zij vereerden zon , maan en sterren.
De uitgestrekte vlakte rondom de stad
heette B a b y I o n i a, ook wel Chaldaea,
nu Irak Arabi, ten N. door Mesopotamie, ten O. door den Tiger , ten Z.
door de Perzische golf, ten W. door
Arabia Deserta begrensd. De door tal
van kanalen geregelde overstroomingen
van den Euphraat en Tiger droegen

land in Midden -Azie ten N. en O.
door Sogdiana , ten W. door Margiana,
ten Z. door den Paropanisus begrensd,
sedert Cyrus eene perzische, na Alex ander eene syrische provincie , sedert
255 een onaf haaklijk gebied onder
grieksche koningen en ± 139 door de
earthen overmeesterd.
Baduhennae lueus , heilig woud in

ria
munten , maten en gewichten overha-

niet weinig tot de ongemeene vruchtbaarheid van den bodem bij. Doch
hoe - rijk ook aan koren, aan boomen
was Babylonie arm. De levendige
handel en nijvere kunstvlijt werden er
al vroeg eene milde bron van rijkdom ,
weelde en pracht. — 2) Sterkte in
't Z. van Beneden-Aegypte, aan den
rechter Nijloever, vlak tegenover de
pyramiden aan den linkeroever.

Babylonia .

Zie

BABYLON .

gaet Baxz car ' nu Balkh en
Buchari e ^ vruchtba ar, en welvarend

't land der Friezen , waar 900 Romeinen den dood vonden.
Baeeuia, BatxvAa, stad in flispania Baetica , met zilvermijnen in den
omtrek , ten N. van de rivier Baetis.
Baeterrae , nu Beziers, sterke stad in
Gallia Narbonensis aan de Obris (Orbis),
nabij Narbo.
Baet ca. Zie HISPANIA .
Baetis, vroeger Tartessus, nu Guadalquivir, hoofdrivier van Z. -Rispanie,

Bagaudae.

Barsine.

vloeit door Baetica, om zich Z.W.waarts
met 2 armen in den Atlantischen oceaan
te storten en telde aan hare schilderachtige oevers tal van bloeiende steden
(o. a. Corduba en Hispális).
Bagaudae naam van een gallisch
landvolk dat onder Diocletianus en
later herhaaldelijk ten gevolge van onderdrukking tegen Rome tot aan den
ondergang des rijks een bloedigen boerenoorlog voerde (zie AËTIUS).
Bagistanus mons rd Bayiazavov
3e0 gebergte in Medie, wegens zijn
natuurschoon door Alexander d. G. bezocht nu vooral beroemd door 't in
den gladgepolijsten rotswand uitgebouwen gedenkteeken, dat in spijkerschrift
en beeldwerk de daden der eerste regeeringsjaren van Darius Hystaspis vermeldt nu Bisoetoen (Bahistan)
Bagóas, BayCOas, in Perzie naam
van eunuchen 's konings gunstelingen,
die door list of geweld aan 't hof en
in 't bestuur hun rol speelden als o. a.
de beruchte moordenaar van Artaxerxes
Ochus en van alle telgen der koninklijke familie, door Darius Codomannus,
wien hij eveneens vergif toedacht op
gelijke wijze uit den weg geruimd
(336).
Bagrádas, rivier van N.-Africa in
't carthaagsch gebied valt tusschen
Carthdgo en Utica in zee.
Baiae, oude en later groote en fraaie
stad op de kust van Campanie, ten W.
van Neapólis, tusschen Cumae en Puteóli, beroemd door hare warme baden,
hare bekoorlijke omstreken, haar weelderig leven en de prachtige villa's der
rom. grooten en keizers. Deze eens zoo
drukke badplaats is nu bijna geheel
weggespoeld.
Baleáres Ba2saCtOe; 2 eilanden
in de Middellandsche zee, nabij de kust
van Hispanie Balearis Maior en Minor nu Majorca en Minorca. De inwoners waren bekende slingeraars en
werden wegens verstandhouding met
de zeeroovers 123 door Q. Metellus aan
Rome onderworpen.
Bamboe Bajufixy stad in Syrie
aan den straatweg tusschen Antiochie
en Mesonotamie, dr den eeredienst

der godin Atargatis bekend, nu Barn.
boek.
Bandusia lieflijke bron in Apulie
nabij Venusia nu Sambuco.
Bantia, stad in Apulie nabij Venusia
in eene woudstreek nu Banzi.
Baráthron flaoa0eov, een afgrond,
waarin te Athene de ter dood veroordeelde misdadigers geworpen werden.
Barbári f áelaeot heeten bij de
Grieken alle vreemden, die geen grieksch
spraken noch grieksche zeden kenden;
bij de Romeinen (ten minste in Iater
tijd) allen die geen Grieken of Romeinen waren.
Barca Bcext tweede stad van
Cyrenaica, oudtijds door een libyschen
nomadenstam (Baexaioc Barcaei) bewoond, later (± 554) door uitgewekenen van Cyrene in bezit genomen en
tot een door welvaart bloeienden, door
grondgebied machtigen staat verheven,
onder de Perzen tot de satrapie Aegypte
gebracht en 510 ontvolkt door de overplanting der meeste inwoners naar
Bactrie, waar een ander Barca verrees.
Haren ondergang voltooide onder de
Ptolemaeën de verheffing der voormalige
haven (Seylav) tot eene nieuwe stad
(Ptolemais) nu Meijeh met bouwvallen. De naam Barka is op 't plateau
tusschen de Groote Syrte en Aegypte
overgebracht.
Barcas. Zie HAMILCAR.
Barcino nu Barcelona havenstad
der Laletanen in Hispania Tarraconensis, door Hamilcar gesticht, later
rom. kolonie.
Bargusi i volkstam in 't N.O. van
Hispanie tusschen de Pyrenaeën en den
Ibërus (Ebro).
Bargylia, -ae zá Baeyi5 ta, stad
in Carie binnen in de gelijkn. golf
tusschen kaap Posidonium en de stad
Myndus.
Barium nu Bari, havenstad in Apulie aan de Adriatische zee tusschen
Aufidena en Egnatia, rom. municipium.
Barsiné Baeaívrl ook S t a t ï r a,
oudste dochter van Darius Codomannus,
met welke Alexander d. G. 324 op 't
groote bruilofsfeest te Susa huwde,
werd M kort na Alexander's dood op
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Barygaza.

Belgae.

aanstoken van Roxane met voorkennis
van Perdiccas om 't leven gebracht.
Barygáza , Baevya^a , rijke koop
Voor -Indie,-stadopeN.Wkuvn
nabij de gelijkn. golf; nu Barotsj.
Bassáreus, BaoaaeeVs, bijnaam van
Dionysus of Bacchus , ontleend aan de
vossehuid (laoo ea) , die hij droeg.
Van daar B a s s a r i d e s (Baoaaeldss),
de eveneens uitgedoste Bacchanten.
Bastarnae , Baarapvat , een roof- en
krijgzuchtige volkstam deels in 't bergland tusschen den Tyras (Dniester) en

van Thera , die op bevel van 't delphisch orakel Cyrene stichtte, genoemd.
Na Battus regeerden van vader op zoon
Arcesiláus I, 599-583; Battus
II (ev atucov „gelukkige") 583 ± 560,
onder wien de bevolking en 't gebied

Borysthénes (Dnieper), deels op 't eiland Peuce (zie aid.) aan de uitwatering van den Ister (Donau) onder den
naam van P e u c i n i woonachtig.
Batãvi , germaansche volkstam , die
zich ± 100 op het tusschen Rijn, Maas
en Waal gelegen eiland (insula Batavorum) metterwoon vestigde , bij Tacitus om hunne dapperheid geroemd en
een tijd lang de bondgenooten der Romeinen , stonden 69 n. C. onder Claudius Civilis met de verwante Caninefaten en Friezen op en werden ter
nauwernood bedwongen. Hun latere
hoofdsteden waren Lugdunum (Leiden),
Batavodürum (Wijk bij Duurstede) ,
Arenacum (Arnhem?)
Bathyllus , Ba0vLZos. 1) Lieveling
van Anacréon aan 't hof van Polycrates
op Samos, hoewel zijn naam in de overgebleven liederen van den dichter niet
gevonden wordt , doch des te meer in
de anacreontische liedjes van later tijd.
— 2) Van Alexandrie , vrijgelatene van
Maecènas , een eerste meester in kluchtige balletdansen (pantomimen), evenals zijn tijdgenoot Pyládes in ernstige.
Batnae , Bázvat , stad 1) van Osroène in Mesopotamie nabij. Edessa,
door de Macedoniers gesticht , door
Trajanus veroverd , nu Batan, — 2)
in 't O. van Syrie tusschen Beroea en

der stad aanzienlijk toenam ; A r c e s i 1 a u s II (xaeYós „hardvochtige") ,
560 - 550, die zijne broeders verdreef,
tegen de afvallige Lïbyers eene neerlaag
leed en later gedood werd; Battus
III (xco2ós ,,kreupele"), 550 530, die
bij een nieuwe staatsregeling de koninklijke macht beperkte ; A r c e s i l a u s
III , 530-514 , die de oude rechten
der kroon poogde te herstellen , maar
te midden van hevige onlusten door
't volk verdreven werd ; B a t t u s IV;
A r c e s i 1 a u s IV , door Pindärus hoog
.eroemd, die door de gestrengheid en
t geweld , waarmee hij 't regeeringsgezag uitbreidde , den val der Battiaden verhaastte, daar na zijn dood (± 450)
te Cyrene de republiek uitgeroepen
werd.
Battiádes , de dichter Callimáchus ,
als te Cyrene geboren uit het geslacht
der Battiaden.
Battus , Bárros. 1) Stichter van
Cyrene. Zie BATTIADAE . -- 2) Herder
van koning Neleus, door Hermes in
een steen veranderd, omdat hij zijne
belofte om den door den god gepleegden diefstal der runderen van Apollo
te verzwijgen verbroken had.
-

Baucis. Zie PHILEMON.

Bauli , lusthof van villa's tusschen
kaap Misènum en de golf van Baiae
in Campanie.
Bav us , prulpoëet en bediller van
Vergilius en Horatius, evenals Maevius.
Bebryees , B'f ^ovxes. 1) Thracische
volkstam, die zich in Bithynie neerzette. — 2) Oud - Iberische volkstam aan
de Middellandsche zee , ten N. en Z.

der Pyrenaeën.
Hierapólis , nu Dahab.
Bedriácum , vlek in Gallia Cisalpina
Báto , naam van 2 dappere aanvoerders der tegen Rome ten tijde van tusschen Cremona en Verona , bekend
Augustus opgestane Pannoniers en Dal- door de neerlaag van Otho tegen Vitellius en der troepen van Vitellius
maten (6-10 n. C.).
Battiádae , BaTrtaóat , dynastie te tegen die van Vespasianus (69 n. C.).

Belgae , germaansche volkstam met
Cyrène (± 631-450), naar den als
halfgod vereerden stamvader B a t t u s een uitgestrekt gebied in 't N.O. van
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Belgium.

Gallie , ten N. door den Rijn , ten W.
door den Oceaan , ten. Z. door de Sequána (Seine) en Matrona (Marne) , ten
O. door 't land der Treveri begrensd;
waren de dapperste bewoners van 't geheele land en hielden '7 jaren lang den
oorlog tegen Caesar vol.
Belgium , bij Caesar een N.W. gedeelte van Gallia Belgica, door de Bellovaci en naburige hun onderhoorige
stammen bewoond , tenzij er 't geheele
land der Belgen (gew. Gallia Belgica)
mee bedoeld is

Belides , Bn2etójs , Aegyptus of
Danáus , als zonen van Belus ; — Palamèdes als nakomeling van Belus.
Belides, de Danaïden, als kleindochters van Belus.
Belisarius , BeAwáetos , grootste generaal van keizer Justinianus , die
't Vandalenrijk in Africa (533 n. C.)

en 't Oostgothische rijk in Italie overweldigde (± 540) , meer dan eens de
Perzen bevocht en Constantinopel uit
de handen der Bulgaren (559) redde.
Door lasterlijke aantijgingen bij zijn
ergdenkenden keizer (563) in ongenade gevallen , als ware bij mede plichtig aan eene samenzwering , zag
hij zich na kort verloop van tijd ten
volle gerechtvaardigd en in zijn vorige
eer hersteld. Dat Belisarius van 't gezicht beroofd werd en als bedelaar door
Constantinopel rondzwerven moest, is
louter verdichtsel. Hij stierf 565.
Bellerophon , Be^,1£ooq,óvr^s , de
even dappere als welgemaakte zoon van
den corinthischen koning Glaucus en
Euryméde , kleinzoon van Sis`phus ,
eigenlijk Hipponbus geheeten , later
Bellerophon , nadat hij den Corinthiër
Bellérus in een wedstrijd gedood had.
Van deze bloedsmet werd hij gezuiverd door Proetus, koning van Argos,
wiens gemalin Antèa of Stheneboea
voor den jongeling ontgloeide , zonder
wederliefde te vinden. Op hare aantijging, als had hij hare kuischheid
belaagd, zond Proetus hem naar zijn
schoonvader Iobátes in Lycie, met heimelijk verzoek om hem van kant te
helpen. Tot dat einde werd Bellerophon
eerst tegen 't vuurspuwende monster

Beneventum.
Chimaera gezonden en, toen hij 't op den
gevleugelden Pegasus met zijne pijlen
boven uit de lucht gedood had, tegen
de Solymiers, eindelijk tegen de Amazonen. Hij, de lieveling der goden, bleef in
deze gevechten overwinnaar en versloeg
bij zijn terugkeer nog een afgezonden leger van Lyciers tot den laatsten man, zoodat Iobates , van 's jongelings onschuld
en hemelsche afkomst overtuigd , hem
zijne dochter ten huwelijk en de helft der
kroongoederen in eigendom gaf. Later
werd Bellerophon, door 't verlies zijner
kinderen , van smart verteerd en doolde
eenzaam en verlaten over de Aleïsche
vlakte. Volgens Pindárus en anderen
waagde hij , door 't geluk overmoedig
geworden , op den Pegasus naar den
Olympus te vliegen , doch tuimelt bij
't steigeren van 't door Zeus tot straf
verwilderd paard ter aarde neer en
zwerft blind of kreupel in de Aleïsche
vlakte.
Bellóna, rom. krijgsgodin van sa
oorsprong , aan welke 296-bijnsche
een tempel aan 't uiteinde van 't Campus Martius gewijd werd. Dezen
naam droeg later ook te Rome eene
aziatische maan- en natuurgodin , door
cappadocische priesters (bellonarii) met
waanzinnige ceremonies vereerd.
Beliováei , machtigste en dapperste
volkstam van Gallia Belgica (in het tegenw. Beauvais).
BéIus , Bij)os , Baal , Bel. 1) Semitische stam- en volksgod , in de grieksche mythen stichter en nationale held
van meer dan één oostersch rijk , o. a.
van Babylon. — 2) Stamvader der Heracliden in Lydie. — 3) Stamvader der
dynastie te Tyrus. — 4) Kustrivier van
Phoenicie , rijk aan uitermate fijn zand,
waarvan de Phoeniciers hun glas ver
Naman.
-vardigen,uNh
Benácus lacus , nu lago di Garda,
't grootste meer in Boven -Italie ten W.
van Verona , door den Mincius , die
er in- en weder uitvloeit , gevormd.
Beneventum , aloude stad in Samnium , genoot vroeger en later door
hare ligging in eene breede, vrucht.
bare , door heuvels omsloten vallei en
door de kruising van groote straatwe-
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Berecyntia.

Bibulus.

gen in de nabijheid een ongemeenen
bloei, werd in de samnitische oorlogen
door de Romeinen veroverd en verwisselde als rom. kolonie (268) haren
oorspronklijken , ongunstig klinkenden
naam Maleventum (Ma2óets) met dien

stad in Syrie, nabij Antiochie , door
Seleucus Nicátor vergroot , nu Aleppo.
Berósus , Bw os, priester van
Belus te Babylon (± 290), van wiens
babylonische geschiedenis (Ba(3v),covtxá) fragmenten bewaard gebleven zijn.
Berytus , Bi9vrós , nu Bairut , eene
der oudste zeehavens van Phoenicie,
tusschen Byblus en Sidon , 140 door
Tryphon van Syrie verwoest , door M.
Agrippa onder Augustus herbouwd en
tot rom. kolonie verheven , later bloeiende academiestad.
Bessi , Bn000í , thracisch bergvolk,
dat zich over den Haemus (Balkan)
en den Rhodope tot naar Illyrie uitstrekte , van ouds her Dionysus hoog
vereerde en door de Romeinen niet dan

van Beneventum; nu Benevento, met
vele rom. oudheden, o. a. een heerlijken triomfboog van Trajánus.

Berecyntia , Beoexvvzrta , Cybéle ,
als vereerd op den berg B e r e c y n t u s
in Phrygie. Van hier Berecyntius heros , Midas, als zoon van Cybele ; Berecyntia tibia , de dwarsfluit bij de
feesten van Cybele in gebruik.
Berenieé , Beoev1 ei = ceOevlxr ,
„zegebrengster."

Berenice , Be evíx27 , naam van steden uit den tijd der Ptolemaeën, als
1) in Arabie, Ezion-Leber in 't O. T.,
aan de AeIanitische golf, met levendigen handel , nu Akaba met bouwvallen , — 2) in Boven-Aegypte, aan de
Arabische golf, onder de Ptolemaeën
de hoofdstapelplaats tusschen Aegypte
en 't Oosten , — 3) in Cyrenaica,
vroeger Hespéris , nu Bengasi met
bouwvallen , aan de uiterste punt der
Syrtis Maior. Bij latere rom. dichters
Berenicis = Cyrenaica.
Berenices coma, „haar van Berenice", sterrebeeld in 't N. halfrond
tusschen de Maagd , den Leeuw , den
grooten Beer en Bootes. De naam is
ontstaan uit de gelofte van Berenice,
gemalin van Ptolemaeus Euergétes, dat
ze hare buitengewoon fraaie lokken aan
Aphrodite zou wijden , indien haar echtgenoot behouden en zegevierend van den
veldtocht, dien hij tegen Syrie ondernam , terugkeerde. Die wensch werd
vervuld. Toen 't haar, dat ze deswege in
den tempel van Aphrodite opgehangen
had, verdwenen was, verklaarden de
priesters, dat het naar den hemel onder
de sterren overgebracht was , waar de
groote astronoom Conon 't wist terug
te vinden (van daar de naam). 't Werd
door Callimáchus in eene door Catullus
nagevolgde elegie bezongen.

Beroea , BÉ^Oota. 1) Oud- macedo-

na bloedige oorlogen onderworpen werd.
Bessus, BijoGos, satraap van Bactrie,
die Darius Codomannus Juli 330 , 't jaar
na den slag bij Gaugamèla, op de vlucht
in Parthie bij Hecatompylos doodelijk
wondde. Door Alexander tot in Bactrie
vervolgd , in Sogdiana door verraad
der zijnen overgeleverd, onderging hij
te Bactra den marteldood.

Betasii , volkstam in Gallia Belgica
tusschen de Tungren en Nerviers, in
het tegenw. Noordbrabant.
Betriácum = Bedriacum.
Bias, Bías. 1) Zoon van Amyth ion
en Idoméne , broeder van den waar
eerst gehuwd met-zegrMlampus,
Pero , de dochter van den pylischen
koning Neleus, later, uit Pylos verdreven , met Lysippe , de dochter van
den argivischen koning Proetus. —
2) Van Priène , een der 7 wijzen van
Griekenland (± 550) , wien tal van
spreuken toegekend worden.
Bibaeulus, M. F u r i u s. Zie AL
-

PINUS.

Bibracte , groote en volkrijke hoofdstad der Aeduers tusschen de Arar
(Saone) en Liger (Loire) , op den berg
Beuvray. Zie AUGUSTODUNUM .
Bibrax, stad der Remiers in Gallia
Belgica, nu Beaurieux of de berg Vieux
Laon.

Bibolus, M. Calpurnius, Caenische stad in Emathie, ten Z.W. van sar's ambtgenoot in de hoogste eerePella, nu Verria. -- 2) Welvarende posten (65, 62 , 59) , speelde , als voor6

Bigerriones.

Boeotia.

vechter der senaatspartij tegen dezen
doordrijvenden man des volks op verre
na niet opgewassen, gedurende hun
consulaat een droevige rol. Na zijn
vruchtelooze bestrijding van Caesar's
akkerwet protesteerde hij binnenshuis
door edicta tegen diens politieke gedragslijn.
Bigerriónes , volkstam in Aquitanie ,
bij de Pyrenaeën (van waar tegenw.
Bigorre) , met de hoofdstad Tarba
(Tarbes).
Bilbilis, op eene rots gebouwde stad
der Celtiberen in Hispania Tarraconensis, rom. municipium met vele metaalfabrieken, geboorteplaats van Martiális, nu Baubola.
Bingium , stad aan den Rijn in Gallia Belgica , nu Bingen.
Bion , Blow. 1) Van Smyrna, bucolisch dichter van fijn gevoel en kieschen smaak (± 280). — 2) Van Borysthénes in Scythie , beoefende ± 250 te
Athene de wijsbegeerte , doch leefde
niet zeer wijsgeerig , genoot de gunst
van Antigónus Gonatas en bleef tot
in later eeuw om zijn snedige en schampere gezegden befaamd (van waar bij
Horatius Bionel sermones).
Bisaltae , Btaa rat thracisch herdersvolk W.waarts van de rivier Strymon.
Bisanthe , BcaaOq havenstad in
Thracie aan de Propontis , kolonie van
Samos en voormuur van Byzantium ,
nu Rodosto.
Bistónes, Bloroves, thracische volkstam tusschen den berg Rhodope en
de Aegeïsche zee rondom een gelijkn.
meer. Van daar B i s t o n i d e s , Bacchanten , die vooral in Thracie te huis
behoorden.
Bithynia, Bt1vvía, een vruchtbaar,
boschrijk en bergachtig gewest van
Klein-Azie, ten W. door Mysie, ten
N. door den Pontus Euxinus , ten O.
door Paphlagonie , ten Z. door Phrygia
Epictëtus begrensd , was van ouds her
in 't bezit van thracische stammen uit
de omstreken der rivier Strymon (T h yn i en B i t h y n i , van welke gene aan
de N.kust , deze in 't binnenland woonden) , werd later bij Lydie en onder

Cyrus bij 't perzische rijk ingelijfd,
doch niet dan voor korten tijd. 't Bleef
voor een deel onafhanklijk onder inheemsche koningen , werd door Nico mèdes I , Prusias I en II (278-150)
vergroot en (74) door Niëomèdes III
aan de Romeinen vermaakt.
Biton. Zie CLEOBIS.
Bituriges , een celtische volkstam in
Aquitanie , met uitgebreid gebied en
tal van steden , die langen tijd de
oppermacht in 't N.O. van Gallie be.
zat , verdeeld in 1) B. C u b i ten Z.
en W. van de Liger (Loire), met de
hoofdstad Avaricum (Bourges), 2) B.
V i b i s c i aan de oevers der Garumna
(Garonne), met de hoofdstad Burdigála
(Bordeaux).
Blemyes , BA4 vac een aethiopische
rooverstam ten Z. en W. van BovenAegypte.
Boadio a. Zie BOUDICCA.
Boochus , koning van Mauretanie,
ondersteunde zijn schoonzoon Jugurtha
tegen de Romeinen , doch leverde hem
later verraderlijk aan Sulla over (106).
Bodotria aestuarium , baai in Britannie op de O.kust van Caledonie
(Schotland) , nu Firth of Forth.
Boebé , Boíf oude stad in 't Z.O.
van Thessalie, nabij 't gelijkn. meer.
Boeotia, Botcoría gewest van N.Griekenland , ten N. door de opuntische
Locriers , ten O. door de Euboeische
zee , ten Z. door Attica , Megáris en
de Corinthische golf, ten W. door
Phocis begrensd , midden in eene kom
van bergen , als den Helicon en Par.
nassus ten W., den Cithaeron en Parnes
ten Z. , de opuntische bergen ten N.
en die langs de kust ten O. , gelegen,
met tal van lachende, aan bronnen en
rivieren rijke valleien en dalen. De
lucht in Boeotie was door moerasdampen dik en zwaar, de inwoners dien tengevolge meer of min plomp en stomp.
Tot de alleroudste bevolking behoorden
Aoniers, Hyanten, Cadmeërs, Thraciers,
Lelëges, Minyers, die door de na den
trojaanschen oorlog uit Thessalie verdreven Aeoliers half verdrongen , half
onderworpen werden.
Tegen Troje
leverde Boeotie een aanzienlijk getal
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Bosporus.

schepen en helden. De hoofdstad Thebe
stond van ouds her aan 't hoofd der
14, in den peloponnesischen oorlog tot
10 verminderde , meestal aristocratische
bondsteden: Haliartus, Coronèa, Copae,
Thespiae , Tanágra , Orchoménus enz.,
die elk één der jaarlijks aftredende
overheden voor oorlog en vrede (boeotarchen) uit haar midden kozen.
BoëthÍus, rom. staatsman en wijs
geleerdheid en edel-gervanot
karakter, te Rome ± 480 n. C. geboren , stond bij keizer Theodosius d.
G. in hoog aanzien , doch werd op lasterlijke aantijgingen gevangen gezet
en later (± 525) ter dood gebracht.
't Beroemdste zijner veelvuldige geschriften , 't gulden boekske De consolatione philosophise, stelde hij in den
kerker op.
Boeum , Botóv, eene der 4 steden
van 't gewest Doris.
Boil , celtische volkstam , die oor
ergens in Gallie te huis-spronklij
behoorde, al vroeg in groote drommen
deels de Alpen , deels den Rijn overtrok en zich tusschen den Po en de
Apennijnen , tusschen den Donau en
Tirol tot in 't naar hen genoemde B o i h è m u m (Bohemen) uitbreidde. De
Bojen in Italie hielden eeuwen lang
hardnekkig den worstelstrijd tegen
Rome vol, doch werden ten laatste 191
na een bloedige neerlaag onderworpen
en vervolgens bij de provincie Gallia
Cisalpina ingelijfd. De Bojen in Germanie bleven bijna eene eeuw langer
vrij en machtig, bezweken deels voor
de Marcomannen, deels voor de Geten
en verdwijnen in de 4de eeuw n. C.
Bolbé , Bd2 f n , uitgestrekt meer in
Mygdonie , dat zich door een kleine
rivier in de Strymonische golf uitstort.
Bolbitine , Bo2l crty' , nu Rosette,
stad in Beneden -Aegypte aan den W.
Nijlmond van dien naam.
Bomlus [mops], Bco,uo1, gebergte
in 't N.O. van Aetolie, W. tak van
den Oeta.
Bona Dea, de Goede godin, vrouw,
zuster of dochter van Faunus, ook
Fauna, Fatua en Maia geheeten, te
Rome als kuische, zegenaanbrengende

en voorspellende godin door de vrouwen
(3— 4 Dec.) op geheimzinnige wijze des
nachts , onder de leiding der vestaal
maagden, ten huize van den praetor-sche
of consul vereerd.
Bonna, nu Bonn, rom. vesting en
garnizoensplaats aan den linker Rijnoever in 't gebied der Ubiers , een bolwerk tegen de Batavieren.
Bononia , stad 1) in Gallia Cispadana, 191 rom. kolonie, oudtijds Fel
(zie ald.) , nu Bologna, — 2) in-sina
Gallia Belgica (zie GESORIACUM).
Bootes. Zie ARCTURUS.
Borbetomágus , later Wormatia, nu
Worms , hoofdstad der Vangionen , aan
den linker Rijnoever.
Boreádae, Boosáóat, Zetes en Calais,
als zonen van Boreas.
Borèas, Boas, N.N.O.- of N.wind;
in de mythologie de zoon van Astraeus
en Eos , broeder van Hespérus , Ze
bewoonde een hol-phyrusenNot,
van den thracischen Haemus , verwekte
bij Orithyia , dochter van den atheenschen koning Erechtheus , die hij uit
Attica geschaakt had , Zetes , Caláis ,
Chióne en Cleopatra. Te Athene was
hem eene kapel aan den Ilissus en
een feest gewijd , vooral uit dankbaarheid voor de verstrooiing der vloot
van Xerxes . Bij Homerus verwekte
Boreas in de gedaante van een hengst
bij de merries van Erichthonius 12
veulens, waarmeê op de pijlsnelle vlucht
dier paarden gezinspeeld wordt.
Borysthénes , Boovwvils. 1) Later
Danapris , nu Dnieper , rivier van Sar
2) Ook Olbia,-mitaEurope.—
handelstad , kolonie van Milètus , bij
de uitwatering der rivier Borysthenes.
Bosporus, Boorroos, grieksche
naam van zeeëngten ; in 't bijz. 1)
T h r a c i u s (straat van Constantinopel ) , verbindt de Propontis (zee van
Marmara) met den Pontus Euxinus
(Zwarte zee) en werd aldus genoemd
naar den overtocht der in eene vaars
herschapen Io. Over 't smalste van
deze sloeg Darius eene brug ; — 2)
C i m m e r i u s (straat van Jenikalé) ,
verbindt de Palus Maeótis (zee van
Azof) met den Pontus Euxinus en was
6*
-
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met den Tanáis (Don) de grenslijn
tusschen Europa en Azie. Onder de
Grieken waren 't met name de Milesiers, die zich hier in den omtrek al
vroeg om den handel vestigden; hunne
op den taurischen Chersonesus gestichte kolonie Panticapaeum, ook wel
Bosporus geheeten , verhief zich tot
een aanzienlijk vorstendom , dat later
Mithradátes d. G. en vervolgens de
Romeinen in handen viel.
Bostra , Bosra in 't O. T. , stad in
eene oase der syrische woestijn, ten
Z.W. van Damascus , nu Boesra met

veldheer van den eersten rang uit het
begin van den peloponnesischen oorlog,
ontweldigde sedert 424 de Atheners
meer door den roem en den invloed
van zijn persoon dan door de wapenen
hunne beste steden in .Macedonie en
Thracie en werd (422) bij Amphipólis,
waar hij op Cleon een schitterende
overwinning behaalde, doodelijk gewond.
Braurón BOavethv, aanzienlijke gemeente op de O.kust van Attica, met
een tempel van Artémis (B LOavewvía).
Brennus , Besvvos, celtisch ',opperhoofd" 1) Aanvoerder der senonische
Gallen, trok ± 392 de Apennijnen
over , hakte de Romeinen bij de Allia
in de pan en nam Rome onder moord
en brand in (390). Na een halfjarig
beleg van 't Capitool liet hij zich voor
goud afkoopen en keerde met zijn buit
behouden terug; hoewel volgens 't latere volksverhaal Oamillus uit Ardea
met een vliegend leger de Gallen,
terwijl hun de losprijs toegewogen
werd, onverhoeds overviel en tot den
laatsten man afmaakte. -- 2) Aanvoerder

bouwvallen.

Botha , -aea , Borzía , -taía , landstreek in Macedonie , strekt zich tusschen den rechteroever van den Axius
en den Haliacmon in wigvormige gedaante tot naar de Thermaïsche golf uit.
BoUTC6 , Borrtxq , gebied der door
de Macedoniers verdreven inwoners
van Bottia, in Chalcidice nabij Olynthus gelegen.
Boudicca, koningin der Iceniers in
Britannie , die (62) tegen de overheer aching der Romeinen hare landslieden
ten strijde riep en in 't begin groote
voordeelen behaalde , doch ten slotte
reddeloos verslagen , zich door vergif
't leven benam (61 n. C.).
Boviánum , hoofdstad der Pentriers
in Samnium , nu Bojano.
Bovillae , oude stad in Latium aan
de Via Appia en aan den voet van
den Albaanschen berg.
Brach mánae , Beax,uávss , bij de
Ouden dan eens een volk of volkstam
in Indie , dan eens de priesterkaste
der Indiers.
Bradanus , grensrivier tusschen Lucanie en Apulie , nu Brandano.
Branchidae , Beayxílat. 1) Priesterfamilie , uit het geslacht van B r a nc h u s , den zoon van Apollo , gesproten , die 't gevierde orakel van Apollo
te Didyma in 't gebied van Milétus
bestuurde , doch de onder hare hoede
gestelde tempelschatten aan Darius of
Xerxes uitleverde en, om de wraak
der Grieken te ontwijken, naar Bactriana verhuisde. — 2) = Didy"ma.
Brasidas, Beaoíoas, spartaansch

,

der Gallen , die 280 en 279 Macedonie
en Griekenland afstroopte en zich na een
zware neerlaag bij Delphi 't leven benam.
Breuni , raetische volkstarn op de
tiroler Alpen, nabij den tegenw. Brenner.
Briaréos. Zie AEGAEON.
Brigantes , machtigste der britsche
volkstammen tusschen de rivier Abus
(Humber) en den rom. grensmuur, met
de hoofdstad Eboracum (York), door
Cereális aan de Romeinen onderworpen.
Brigantinus lacus, ook lacus Rheni,
nu meer van Constans , met de Hel
-vetirsnZ.V,dRaetirs
ten O. en Z.O., de Vindeliciers ten
N. en N.O.

Brilessus. Zie PENTELICUS.
Brinno , stoutmoedig aanvoerder der

Caninefaten in den opstand tegen de
Romeinen (69).

Brisöis, BLotoi lc, Hippodamia, doch

i s e u s , uit Lyrnessus,-tervanB
geliefde slavin van Achilles, wien ze

door Agamemnon wederrechtlijk ontnomen werd, waaruit de bekende twist
tusschen de beide helden ontstond.

Britannia.

Bruttii.

Britannia, Beerravía, tegenw. Engeland en Schotland, met Hibernia
(nu Ierland) en de kleinere omliggende
eilanden onder den naam van I n s u 1 a e
Brit a n n i c a e samengevat. De Phoeniciers waren de eersten , die de Z.kust
van Britannie bezochten om het tin ,
dat ze er vonden. De oudste inwoners
(B r i t a n n i, Britten) waren met de
gallische Celten van nabij verwant,
blijkens hun godsdienst , taal , leefwijze, zeden en gewoonten. De volk stammen , vele in getal, werden door
eigen koningen (deels ook door koninginnen) geregeerd en waren over
't geheel weinig ontwikkeld. Later
namen de Belgen uit Gallie de 0.- en
Z.kust in bezit. In 't hooge N. (Caledonie) woonden de Pieten en Scoten.
Door de kooplieden van Massilia en
door 't reisverhaal van Pytheas werd
het land aan de Grieken bekend.
Caesar stak tweemaal naar Britannie
over, zonder er duurzame veroveringen
te maken (55, 54). Eerst onder Claudius (43 n. C.) verkregen de Romeinen
er vasten voet en na de veldtochten
van Suetonius Paulinus en Ceredlis
voitooide Agricóla 78 —84 n. C. de
onderwerping van 't geheele eiland tot
in 't Z. van Caledonie. De grenzen der
rom. provincie (Britannia r o m a n a)
werden tegen de invallen uit het Noorden (Britannia b a r b a r a) eerst door
sterkten en kasteelen , later , toen deze
onvoldoende bleken , onder Hadrianus
door een wal ter lengte van 16 geogr.
mijlen, onder Severus door een muur,
die zich van de Firth of Clide tot de
Firth of Forth uitstrekte, verschanst.
Vooral sedert de 5de eeuw n. C., bij
't aanhoudend verval van 't rom. rijk,
hadden de Britten zóóveel van de Picten en Scoten te lijden , dat ze 447 de
hulp inriepen der Anglen en Saksen,
die 't land bemachtigden.
Britannieus, zoon van keizer Claudius en Messalina , de wettige troonopvolger, in zijn 14de jaar (55 n. C.)
op last van Nero, die na den dood
van Claudius door 't bedrijf zijner moeder Agrippina 54 den troon beklom,
vergiftigd.
Britomartis, B nro'uaeuus, cretensi-

sche nimf, dochter van Zeus en Carme,
jageres en gezellin van Artémis , werd
9, maanden lang door Minos vervolgd
en stortte zich eindelijk van een hooge
rots in zee ; doch in netten (díxrva)
vallende , bleef ze behouden en werd
door Artemis tot eene godin verheven,
die onder den naam van Dictynna in
Creta hooge vereering genoot. Artemis zelve heette op Creta Britomartis.
Britónes = Britanni.
Brixellum , nu Brescello, stad aan
den Padus (Po) in Gallia Cisalpina,
waar keizer Otho zich om 't leven
bracht (69 n. C.).
Brixia , nu Brescia , oude stad in
Gallia Cisalpina tusschen Comum en
Aquiléia, later rom. municipium.
Brom Íus , B ogtos , Dionysus , naar
't gejoel (/3Oo' os) der dezen god gewijde feesten.
Bruotéri , germaansche volkstam tusschen de Amisia (Eems) en de Luppia
(Lippe).
Brundisium, Bosvvnutov, ook wel
Brundusium, nu Brindisi, oude
stad in Calabrie aan een inham der
Adriatische zee , met een heerlijke,
druk bezochte haven , door de Romeinen 245 ingenomen en gekoloniseerd.
Van hier was de gewone overvaart
naar Griekenland en 't Oosten, weshalve ook bij verloop van tijd de appische weg tot derwaarts verlengd werd.
Brutoi , Beerzía , ook B r u t t i u s
A g e r , nu Calabria Ulteriore, Z.W.
uithoek van Italie , door den Lus ten
W. en de Sybáris ten O. van Lucanie
gescheiden, oudtijds onder den naam
van Oenotria en Italia bekend, een
gewest half berg- en boschachtig, half
vruchtbaar en rijk aan ooft, olijven,
wijn en vee. Uitgeweken Lucaniers
vestigden zich al vroeg in 't binnenland , grieksche kolonisten op de kust,
die met eene rij van bloeiende steden
omzoomd was. In den tweeden punischen oorlog werden de Bruttiers, als
bondgenooten van Hannibal, door de
Romeinen zwaar getuchtigd en tot
staatsslaven (Brettiani servi) vernederd,
zoodat dan ook de vroegere welvaart
des lands allengs geheel verdween.
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Brutus. 1) L. Iu n iu s, zoon van
M. Iunius en Tarquinia , zuster van
Tarquinius Superbus , werd tot in latere eeuwen als Rome's eerste en edelste vrijheidsheld gevierd. In zijn jongere jaren ontsnapte hij , naar 't oude
volksverhaal , onder 't masker van onnoozelheid (weshalve hij Brutus ,,stompzinnige" heette) aan de vervolging van
Tarquinius. Nadat hij tot de verdrijving
des konings 't zijne gedaan had , werd
Brutus door 't volk tot consul der pas
gestichte republiek verkozen (509) en
viel tenzelfden jare op 't slagveld in
een tweegevecht met Arrun s Tarquinius.
Brutus offerde niet alleen zijn eigen
leven , maar liet ook aan zijn beide
in een ten gunste der Tarquiniussen
gesmede samenzwering betrokken zonen
't doodvonnis voltrekken. — 2) Dec.
I u n i u s, deelgenoot der samenzwering
tegen Caesar , onder wien hij in Gallie
en in den burgeroorlog gediend had.
In den oorlog, dien hij om het bezit
van 't hem door Caesar toegekende
Gallia Cisalpina (43) met Antonius te
voeren had , werd hij eerst te Mutina
(Modena) belegerd en weldra genoodzaakt de toevlucht te zoeken bij een
gallisch opperhoofd Camillus, door wien
hij op bestel van Antonius gedood
werd (43) . — 3) M. I u n i u s , stelde
zich van der jeugd af den jongeren
Cato , zijn oom van moederszijde , wien
hij 58 naar Cyprus vergezelde , ten
voorbeeld , volgde bij 't uitbreken van
den burgeroorlog (49) Pompejus , doch
werd na den slag bij Pharsálus (48)
Caesar's vriend en gunsteling. Dan,
door republikeinsche droomen . begoocheld , liet Brutus zich te kwader ure
met Cassius in, om eene samenzwering
tegen Caesar te smeden. De moordenaar van zijn weldoener (44) geworden , begaf hij zich naar zijne provincie
Macedonie, werwaarts hij door Octavianus en Antonius vervolgd werd.
Bij Philippi behaalde bij aan 't hoofd
van 't republikeinsche leger in een eersten slag de overwinning, leed in een
tweeden de neerlaag en benam zich 't
leven (42). Brutus was een man van
groote kunde en van een eerlijk, doch
zwak karakter, beter redenaar en wijs-

Busiris.
geer dan veldheer. Zijn boezemvriend
Cicero droeg hem meer dan één zijner
werken op. Hunne briefwisseling is
bewaard gebleven, hoewel er zijn, die
de echtheid betwisten.

Bryges . Zie PHRYGIA.
Bubassus, Bvf a000s , oude stad in
Carie , ten O. van Cnidus, op 't voor
aan de golf van dien naam.-gebrtn
Bubastis , Bovf actcs , -os , hoofdstad van 't gelijkn. district in Beneden
aan den O. oever van den-Aegypt,
pelusischen Nijlarm , hoofdzetel van
den eeredienst der godin B u b a s t is,
zinnebeeld van 't vuur en 't licht in
hun weldadige kracht.

Bucephála , zá Bovxi(paAa, stad
aan den Hydaspes , door Alexander d.
G. ter nagedachtenis van zijn in den
slag tegen Porus gevallen strijdros
B u c e p h l u s gesticht; nu Jeloem.
BudÍni , Bovórvot, scythische nomadenstam tusschen den Tanáis (Don) en
de Rha (Wolga).
Budorum , Bov&opov , rotsachtige
,uithoek der W.kust van 't eiland Salámis.
Bullis , BovLU
^ , zeestad en kust

-gebidn'tZ.vaIlyrie,tnZ.va
Apollonia.
Bupalus , Bovra),os , beroemd beeldhouwer van Chios. Zie HIPPONAX .
Buprasium , Bovir Lo aatov, aloude
stad der Epeërs in Elis , in de Ilias
vermeld.'

Bilra , Bov"ea, eene der 12 achaeische bondsteden , door aardbeving 3'73
verwoest, doch herbouwd.
Burdigála, hoofdstad der Bituriges
Vibisci aan de Z.zijde der Garumna
(Garonne) , nu Bordeaux, bloeide door
handel en later ook door geleerdheid;
geboorteplaats van den dichter Ausonius.
Burgundiónes , gothische of vandaal
eerst tus--schevolktaminGr,
schen den Viádus (Oder) en de Vistula
(Weichsel), later door de Gepiden Z.
waarts naar de Main verdreven, stichtte
+_ 465 n. C. in Z O. Gallie 't Bourgondische rijk met de hoofdsteden Genéva (Genève) en Lugdunum (Lyon).
Busiris , Bovót9Cs , stad midden in

Buthrotum.

Cacus.8'7

Beneden -Aegypte aan den W . Nijl Byblus , Bv'&os , oude stad op de
oever , met een grooten Isistempel, kust van Phoenicie tusschen Berytus
die nog gedeeltelijk bestaat, nu Aboesir. en Tripólis, hoofdzetel van den Ado-

Buthrótum , BovJewzóv, bloeiende
zee- en havenstad in Epirus, tegenover
de N.kust van Corcyra , nu Butrinto.
BUtó , BovTo , stad in Beneden
aan den sebennytischen Nijl --Aegypt
mond, bij 't meer B u t o , met een
hoogvereerder tempel en beroemd orakel der godin B u t o , de voedster der
2 kinderen van Isis , die ze op 't vlottend eiland van Chemmis voor de ver
-volgineaTyph
verborg.
Buxentum, Hv^ovs , nu Policastro ,
stad op de W.kust van Lucanie aan
de rivier Buxentius, door Messána
467 gesticht, 195 rom. kolonie.

Byblis , Bvfli,ís , dochter van Milètus , verliefde op haren broeder Caunus,
wien ze van 't eene land in 't andere
vervolgde, totdat ze van minverlangen
uitgeteerd en tot tranen versmolten in
eene bron veranderde.

nisdiedst, nu Djebail.

Byrsa Zie CARTHAGO.
Byzacium ; later Byzacéna Regio,
.

nu Z. Tunis, vruchtbaar gewest van
N.Africa, Z. gedeelte der rom. provincie Africa.
Byzantium , Bv^avzcov , alom beroemde stad aan den thracischen Bosporus , door eene volkplanting van
Megáris 658 gesticht, de sleutel van
den Pontus Euxinus , door hare ligging en haven eene der eerste handel steden der wereld, werd in oorlogstijd
meer dan eens belegerd en bestormd,
verwoest en herbouwd, door Constantijn d. 0-., die haar aanzienlijk ver
verfraaide, 330 n. C. tot-groten
hoofd- en residentiestad van 't rom.
rijk verheven onder den naam eerst
van Nova Roma, vervolgens van Constantinopólis (zie aid.).

C.
Cabiilónum , koopstad der Aeduers I omstreken moordende en brandende afaan den Arar (Saone) , nu Chalons sur stroopte. Toen Hercules met de ossen
Saone in Bourgondie. van Geryon uit Hispanie aldaar aan Cabira , zá Kaf zt pa , vlek in Pontus gekomen was en van de vermoeienissen

op de grens van Armenie , waar Lu- der reis uitsliep , ontstal Cacus hem
cullus (71) Mithradates d. G. versloeg. onderwijl de schoonsten der kudde en
Cabini , Káf ei9ot „machtigen", oud- trok ze , om 't spoor er van onkenbaar
phoenicische godheden, wier geheimzin- te maken, bij den staart mede naar zijn
nige natuur en eeredienst bij de latere roovershol. Doch toen de overgebleven
Grieken met de Corybanten en Dioscuren ossen er den volgenden morgen voorbij in verband gebracht of vergeleken wer- gingen , begonnen de geroofden er binden en , hoe ver ook uitgebreid , in nen te loeien en brachten den diefstal
't bijzonder op Samothrdce, Lemnos, aan 't licht. Na een fellen strijd bezweek
Imbros en in Boeotie thuis behooren. Cacus onder de knots van Hercules,
C^cus , zoon van Vulcanus , vuur- die daar ter herinnering een altaar, de
spuwende reus , die een hol van den nog later te Rome bekende ArcmaaxiAventijnschen berg bewoonde en de ma, oprichtte.
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Cadméa . Zie THEBAu en CADMUS .
Cadmus , Kaógós. 1) Zoon van
den phoenicischen koning Agénor en
Telephassa, stamvader der Labdaciden
(elders een Aegyptenaar, uit Thebe herkomstig), werd, toen zijne zuster Europa
door Zeus weggevoerd was, door Agenor uitgezonden , met bevel om niet
zonder haar terug te keeren. Na lang
en vruchteloos zoeken zette hij zich in
Thracie neer; doch te Delphi werd hem
door den god bevolen eene koe te
volgen en op de plek waar zij zich
neervlijde eene stad te stichten. In
Phocis vond hij de door 't orakel bedoelde koe , volgde haar spoor tot in
Boeotie en stichtte op de voorbestemde
plaats de Cadméa (KaóMeta), de latere
burgt der stad Thebe. Met het plan
om de koe te offeren , liet hij eenige
zijner tochtgenooten water halen uit

bergvolk ten Z.W. der Caspische zee,
erfvijanden van 't perzische rijk.
Cadytis , Kd^vtcs , zuidelijkste der
5 bondsteden der Philistijnen , volgens
I Herodotus niet minder groot dan Sar des , = Gaza.
Caeadas, Kauh3as, afgrond, waarin
te Sparta de ter dood veroordeelde mis I dadigers geworpen werden.
CaecilÍa, G a i a, rom. naam van
Tanaquil (zie ald.).
Caeoilius, S t a ti u s , Insubriër , uit
van EnI Gallia Cisalpina , tijdgenoot
nius, rom. blijspeldichter van naam,
wiens naar grieksche modellen meer of
minder vrij bewerkte stukken nog alleen uit ± 40 titels bekend zijn (± 180).
CaeCUbus agar, moerassige landstreek in Latium aan de golf van
Amyclae , vlak bij Fundi, beroemd
een naburige bron van Ares. Zij werden door den wijn (caecubum) , die echter

echter door een draak, die de bron
bewaakte , gedood. Nu ging Cadmus
zelf en velde 't monster. Op raad der
godin Athene zaaide hij de tanden; uit
dit zaad verrezen gewapende mannen
(o radzot') , die elkaar op 5 na ombrachten. De 5 overgeblevenen werden de

ten tijde van Plinius zijne vermaardheid verloren had.
CaeCUlus, oud-italiaansche held, uit
eene priesterfamilie gesproten , zoon van
Vulcanus , mythisch stichter van Praeneste.
Caellus mons Zie ROMA.

stamvaders der Thebanen (die van daar
Kaó,usiot heeten). Zeus gaf hem Harmonia ten huwelijk. De bruiloft werd in
tegenwoordigheid van alle olympische
goden op de Cadmea gevierd. Cadmus
gaf Harmonia den noodlottiger halsband en sluier, die hij van Hephaestus
of van Europa ontvangen had , ten geschenke en werd vader van Autonóe ,
Ino, Seméle, Agave en Polydórus.
Ten laatste veranderden ze beide in
slangen en werden door neus naar
't Elysium verplaatst. Bij al deze overleveringen komt nog, dat Cadmus uit
Phoenicie een alphabet van 16 letters
naar Griekenland overbracht. — 2) Van
Milétus, een der oudste grieksche logographen (± 530).
Caduo fer, bijnaam van Mercurius,
ontleend aan zijn vredestaf (caduceus).
Cadurei, volkstam van Aquitanie,
in 't tegenw. Quercy, met de hoofdstad
Divona (Cahors).
CadusÍi, Ka3ovktot, krijgshaftig

then, zoon van Elátus of Corónus , eig.
een meisje , C a e n i s, die door Poseidon op haar verzoek in een man herschapen en onwondbaar gemaakt was,
den Argonautentocht en de calydonische
jacht bijwoonde en op de bruiloft van
Pirithous door de Centauren onder
takkebossen begraven en met knotsen
in den grond gebeukt werd, doch
in leven bleef en in een vogel veranderde.
Caenina, oude stad der Sabijnen in
Latium op den weg naar Tibur.
Caere, vroeger bij de Grieken Ag y 11 a,'Ayv2),a , van daar orbs Agyllina
bij Verg., nu Cervetri, oud-pelasgische
stad in Etrurie ten W. van Veii , weleer
de zetel van koning Mezentius, later
eene der 12 etrurische bondsteden al
vroeg bloeiend en machtig door rijkdom
en gebied, door landbouw en zeehandel.
In den gallischen oorlog (390) verleende
Caere eene schuilplaats aan de priesters

v

.

Caeneus, Katvs5s, een der Lapi-
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en vestaalsche maagden , waardoor zij
zich 't rom. burgerrecht verwierf. Later
verbeurden de inwoners bij de eene of
andere gelegenheid 't stemrecht, waar.
uit zich de formule in Caeritum taóulas
réferri verklaren laat , als toepaslijk op
een rom. burger , die door de censors
om redenen in de laagste klasse (die
der aerarii) gebracht was. Bij vervolg
van tijd werd Caere nog meer in hare
vrijheden beperkt en ging tegen 't einde
der republiek te niet. Drusus zond
eene soldatenkolonie derwaarts. De ontdekking der oud -etrurische graven bij
Caere heeft rijke overblijfselen van kunst
aan 't licht gebracht.
Caesar , Kaioag , eig. de familienaam
van 't patricisch geslacht der Juliussen;
later titel der 6 eerste rom. keizers van
Augustus tot en met Nero , als in
rechte of zijlinie uit Caesar's geslacht
gesproten ; vervolgens ook, bij overdracht, die der regeerende keizers en
erfprinsen , met dien verstande , dat in
't eerste geval Caesar vóór , in 't andere
achter den eigennaam gevoegd werd. —
1) L. Julius, consul 90, vocht tegen
de bondgenooten en bezorgde door de
lea Iulia de civitate aan de Latijnen
en trouwgebleven bondgenooten 't rom.
burgerrecht. Als vurig aristocraat werd
hij door Marius ter dood veroordeeld
(8'i). — 2) C. Julius, de grootste man
zijner eeuw en der rom. natie, zoon van
C. Iulius Caesar en Aurelia, 13 Juli 100
geboren. Als aanverwant van C. Marius
en als echtgenoot van Cornelia, de dochter van Cinna , maar nog meer uit
eigen overtuiging was hij van den beginne een even groot vriend van 't volk
als bestrijder van den adel. Op 19jarigen leeftijd trotseerde hij Sulla's bevel
om zijne vrouw te verstooten , weshalve
hij zich veiligheidshalve een tijd lang
op sabijnschen grond verborgen hield.
Zijn eerste dienstjaren (88-78) bracht
hij eervol in Klein-Azie door onder den
praetor Minucius Thermus , die hem
met de vloot tegen Mytilene zond (80).
Na SuIla's dood (78) trad hij te Rome
voor 't volk en voor de rechtbank op,
o. a. tegen Cn. Dolabella, den eerloozen vriend van Sulla, die echter door
den senaat vrijgesproken werd. Nu ging

hij zich te Rhodus onder Molo in de
welsprekendheid oefenen , om na zijn
terugkeer voor de behartiging der
staatszaken te leven , geen middel onbeproefd latende om zich de volksgunst
te verzekeren, 't geen hem door zijn
open karakter en innemende manieren,
maar vooral ook door milde giften en
belangelooze diensten volkomen gelukte.
Wel stak hij zich dusdoende diep in
schulden, maar bereikte, gelijk voortaan
in alles , zijn doel , werd achtereenvolgens quaestor 68 , aedilis 65 , pontifex
maaimus 63, praetor 62 en bevocht 61
met groot geluk de Lusitaniers in Hispania Ulterior. Met rijken buit terug
werd hij 59 tot consul verko--gekrd,
zen met Bibulus , den man der senaatspartij , tot ambtgenoot. Intusschen had
hij ((`.0) met Cn. Pompejus en M. Crassus , de 2 hoofdpersonen in den staat,
den een door zijn krijgsroem, den ander
door zijn rijkdom gezien , een geheim
verbond gesloten en gaf tot waarborg
Pompejus zijne dochter Julia ten huwelijk. Door de beide machtigste partijen gerugsteund , dreef hij in zijn
consulaat, ten spijt van Bibulus en tot
ergernis van den senaat , vele wetten
en maatregelen door, ten gunste vooral
van de mindere volksklasse , de ridders
en den ijdelen Pompejus , zonder natuurlijk zich zelf te vergeten. Zoo wist
hij zich door 't volk en den senaat, in
strijd met de wet, 't 5jarig bewind
over Gallia Cis- en Transalpina , benevens 't opperbevel over 4 legioenen,
te laten opdragen. Caesar bracht 9
jaren in Gallie door (58-49) , overwon
de Helvetiers , verdreef Ariovistus en
bedwong de celtische volkstammen van
't eene einde tot het andere, waardoor
hij niet alleen het rom. gebied en zijn
eigen roem vermeerderde, maar zich
ook een getrouw en geoefend leger
verschafte. Tweemaal drong hij over
den Rijn in Germanie en over den
Oceaan in Britannie , zonder er duurzame veroveringen te maken. Terwijl
hij met zeldzame krijgskunde de onder
voltooide of beves--werpingvaGl
tigde , liet hij zich (55) zijn bewind
voor 5 jaren verlengen, terwijl Pompejus , die zich bij de senaatspartij aan-
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gesloten had, te Rome zijn mededinger
door allerlei kunstgrepen den voet
poogde te lichten. Na den dood der
verstandige Julia (54) en van den tegen
de Parthen gesneuvelden Crassus (53)
was dan ook een vredebreuk onvermij delijk. Door Pompejus opgestookt, beval de senaat Caesar (49) zijn commando neer te leggen en zijn leger af
te danken , waartoe hij zich bereid verklaarde, mits Pompejus eveneens van
zijne provincie Hispanie afstand deed.
Tot eenig antwoord werd hem bij
senaatsbesluit op straf van hoogverraad
de dag van ontslag aangekondigd en
Pompejus bij voorraad tot opperbevelhebber der republiek benoemd, terwijl
de tribunen M. Antonius en Q. Cassius,
die zich tegen deze dwangbevelen verzet hadden , de stad moesten verlaten.
Om 't recht der tribunen , die naar zijn
legerkamp de wijk namen, te wreken,
trok Caesar onverwijld den Rubico ,
de grensrivier zijner provincie, over en
tegen Rome op (49). Geheel Boven
viel hem toe en Pompejus liet-Italie
onvoorbereid de stad en den staat aan
hun lot over, om met den adel naar
Z.-Italie en vervolgens naar Griekenland te vluchten (17 Maart). Na de
onderwerping van Italie en een kort
verblijf te Rome spoedde Caesar zich
naar Hispanie, waar hij de sterke legers
van Afranius en Petrej us , de legaten
van Pompejus, versloeg. In zegepraal
naar Rome teruggekeerd , werd hij tot
dictator verheven , welken titel hij na
den 11 den dag met dien van consul
verwisselde. In 't begin van Jan. 48
ijlde bij Pompejus, die inmiddels in
Azie een ontzaglijk leger op de been
gebracht had , met 5 legioenen na. Bij
Dyrrhachium was de krijgskans hem
minder gunstig, doch bij Pharsálus in
Thessalie behaalde hij (9 Aug.) eene
volslagen overwinning op Pompejus,
die naar Aegypte vluchtte en nog vóór
zijne landing vermoord werd. Te Alexandrie de troonopvolging ten gunste
der schoone Cleopatra regelende, geraakte Caesar in oorlog met haren broeder Ptolemaeus , dien hij tegen 't einde
van Maart 47 ten onder bracht. Rome
bleef niet in gebreke den overwinnaar

met uitgezochte eerbewijzen te overladen. In één jaar werd hij o. a. tot
dictator, tot levenslang tribuun en tot
consul voor 5 jaren benoemd. Na een
schitterende overwinning bij Zela op
Pharnáces van Pontus , die Pompejus
hulp verleend had, naar Rome Sept. 47
teruggekeerd, vernietigde hij , vóór 't
einde der maand naar Africa overgestoken, te Thapsus de overblijfselen der
republikeinsche partij (46) en maakte
Mauretanie en Numidie tot rom. provincies. Tegen 't einde van Juli hield
hij onder 't gejubel des volks, dat hem
als een halfgod vereerde, zijn intocht
te Rome en vierde een vierdubbelen
triomf over Gallie , Aegypte , Pharnaces en Juba van Numidie. Door
wijze wetten en edele toegevendheid
herstelde Caesar orde en rust in den
staat, begunstigde kunsten en weten
handel en zeevaart, verbe--schapen,
terde (46) den kalender (juliaansche
tijdrekening) en betoonde zich een even
groot regent als vroeger staatsman en
veldheer. Nog eens moest hij tegen
zijne vijanden 't zwaard trekken. In
Hispanie toch hadden de zonen van
Pompejus , Sextus en Cnejus , een
nieuwe legermacht verzameld. Ook
deze leden na een hardnekkigen tegenstand bij Munda (1' Maart 45) de neerlaag. Te Rome werd hem onder allerlei
titels en voorrechten de onbeperkte
macht opgedragen, ja Antonius ging
zoo ver, hem in 't openbaar op het feest
der Lupercalia (15 Febr.) eene kroon,
die hij echter afwees , aan te bieden.
Des te feller bleef de aristocratische
partij in 't geheim wrokken; door eigenbelang verblind , verfoeide zij den man,
die hare verouderde rechten en onrede lijke eischen beteugelde, als den vijand
des vaderlands. In den waan Rome's
republikeinsche vrijheid te kunnen herstellen , verbond zich een 60tal saamgezworenen onder Brutus en Cassius
tegen Caesar , die 15 Maart 44 in eene
senaatsvergadering bij de zuil van Pompejus onder dolksteken viel. Zijn dood
was 't sein tot nieuwe burgeroorlogen,
die na heilloos bloedvergieten niet anders dan met de bevestiging der monarchie konden eindigen. Zelden be-
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deelde de natuur een man met zoo rijke
gaven als Caesar. Zijn doordringend
verstand en heldere geest, zijn edel
hart en onversaagd karakter, zijn ijzeren
wil en schrander beleid, zijn dorst naar
kennis en stalen geheugen deden hem
zoowel op het gebied der letteren als
op het krijgs- en staatstooneel schitteren. Zonder zich ooit door partijwoede
of in de overwinning tot wraak en gewelddadigheden te laten verleiden, wist
hij zich bij burgers en soldaten gevreesd
en bemind te maken ; hij hield van den
beginne onverwrikt zijn doel in 't oog
en verzuimde geene omstandigheid, hoe
gering ook, om zijn diepdoordachte
plannen te volvoeren; te midden van
staats- en krijgsbeslommeringen beoefende hij de meest uiteenloopende
vakken van kennis tot taal- en sterrekunde toe. Van Caesar's vele en veelsoortige werken bestaan nog alleen de
Gedenkschriften (Commentarii) , waarin
hij op eenvoudige wijze de gebeurtenissen van den gallischen en den
burgeroorlog verhaalt.
Caesaraugusta, vroeger Salduba, nu
Saragossa , stad der Edetanen aan den
Ibèrus (Ebro) , werd 2'7 rom. kolonie.
Caesarëa , naam van steden bep. in
't Oosten naar den een of ander keizer.
1) Ad A r g a e u m, bij den berg Argaeus, hoofdstad van Cappadocie als
rom. provincie sedert 17 n. C., vroeger
Mazaca, nu Kesarich met bouwvallen.-- 2) Panèas of Philippi, in'tN.
van Palestina , aan den Z. voet van den
Hermon, nabij den berg Panium , van
waar de hoofdbron van den Jordaan
ontspringt , door den tetrarch PhiIippus
gesticht (3 V. C.) , nu Panias. —
3) P a l a e s t i n a e, zeestad van Palestina even boven de grenslijn tusschen
Samaria en Galilaea, vroeger Stratónis
Turns , door koning Herodes (13) ter
eere van Augustus herdoopt, met praal gebouwen en eene fraaie haven verrijkt; later de hoofdstad van Judaea en
zetel van den procurator. — 4) M a ur e t an i a e, vroeger Jol, phoenicische
havenstad op de kust van Mauretanie,
door koning Juba, die er resideerde,
naar Augustus genoemd; latere hoofd-

stad der provincie Mauretania Caesariensis , nu Tenets.
Caesarodunum , nu Tours, hoofdstad
der Turonen in Gallia Lugdunensis
aan de Liger (Loire).
Caïatia, stad in Campanie, N.waarts
van den Vulturnus, tusschen Capua en
Beneventum , nu Cajazzo.
Caicus , Kaixós , rivier in Mysie,
vloeit van den berg Temnus voorbij
Pergámum tot in de Aegeïsche zee tegenover Lesbos.
Caiéta , havenstad in 't Z. van Latium, op eene ver in zee uitstekende
kaap , nabij eene gelijkn. golf, met
levendig handelsverkeer, genoemd naar
C a i e t a, de voedster van Aenèas , die
daar begraven lag; nu Gaëta,
Caius Caesar. Zie CALIGULA.
Calabria, Z.O. schiereiland van Italie, een deel van Apulie , strekte zich
van Tarente tot kaap Iapygium uit,
met bloeiende kolonies op de kust ; bij
uitstek vruchtbaar in olijven , wijn,
honig en vee. Te Rudiae was de dichter Ennius geboren (van waar bij Hora tius Calabrae Fierides).
. Calacté , Ka) i d x r ; „ schoonti kust ,"
stad op de N.kust van Sicilie.
Calagurris , stad der Vasconen aan
den Ibèrus (Ebro) , geboorteplaats van
Quinctiliánus , nu Calahorra.
Calais. Zie ZETES.
Calamis, Kd2a,ucs, een der grootste
beeldhouwers te Athene onder Pericles.
Calanus, KcL2 avos, indisch gymnosophist, die Alexander d. G. op zijn
terugtocht volgde en te Susa vrijwillig
den brandstapel beklom, 3 maanden
vóór den dood van Alexander , wiens
naderend einde hij voorspeld had.
Calatia, stad in Campanie, ten Z.
van den Vulturnus , nu Giacomo delle
Galazze.
Calaurea, ia, Ka),avOeia, een eiland
in de Saronische golf op de kust van
Argolis tegenover Troezen, met een
hoogvereerden , als toevluchtsoord beroemden tempel van Poseidon ; nu Poro.
Calehëdon = Chalcedon.
Caichas , Kc) yas , zoon van Thestor uit Mycene , volgde als priester en
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wichelaar 't grieksche leger naar Troje, I niestad in Moesie aan den Pontus
voorspelde den langen duur van 't be- Euxinus gelegen.
leg, gaf in nood heilzamen raad , als
Callias Ka22ías, de met H i p p o n i bij de pest enz. Toen hij na Troje's c u s telkens van vader op zoon afwis ondergang te Colophon Mopsus, die i selende naam der leden eener adelijke
hem in de wichelkunst overtrof, ont- familie te Athene , die haren oorsprong
moette, stierf hij van spijt over zijne I van Triptolémus afleidde en de erflijke
minderheid.
waardigheid van fakkeldrager bij de
Calé , havenstad der Gallaeciers in i eleusinische mysteriën bekleedde, tevens
Hispania Tarraconensis aan den mond beroemd door buitengewonen rijkdom
en tal van overwinningen in de olymvan den Durius , nu Oporto.
pische en pythische spelen. De eerste
Caledonia . Zie BRITANMIA .
was een gezworen
Cales , oude stad in 't O. van Cam- I van dezen naam
i
and van
• Pisistrátus
de tweede vocht
vijand
p anie door den heerlijken wijn (calenum) bij
Marathon en werd x(449) aan 't hoofd
bekend ; nu Calvi.
ambassade naar 't perzische hot
Caletes, Caleti, volkstarn in Gallia eener
gezonden; de derde verspilde zijn groot
Belgica, aan den mond der Sequána , vermogen aan courtisanes, tafelschui(Seine), in tegenes. Normandie (Pays ' mers en sophisten; ten zijnen huize
de Caux) .
werden Plato's dialoog Protagoras en

Caligula, rom. keizer (37-41 n. C.), Xenophon's Gastmaal (Symposion) geiongste zoon van Germanicus en Agrip- houden.
pina , 12 n. C. geboren en in Germanie
Ca1licles , Ka22tx2ijs , van Megára,

onder de soldaten opgegroeid , heette beroemd beeldgieter te Athene onder
eigenlijk C a i u s C a e s a r, maar werd Pericles.
als kind Caligula genoemd om zijn
Callierátes ^ Kaí^^,cx ar S bouwkleine soldatenschoenen (caliyae). Na

meester van het Parthénon te Athene
onder Pericles. Zie ICTINUS .
Callicratidas, Ka22txeazi3as, spartaansch vlootvoogd uit de tweede helft
van den peloponnesischen oorlog, een
man zonder vrees of blaam , getrouw
aan zijn plicht en aan de eer des vaderlands, vond, dapper strijdende, zijn
dood in den zeeslag bij de Arginusen
tegen de Atheners onder Conon (405).

den dood van Tiberius , wiens gunsten
hij genoten had tot keizer verkozen
(37) , regeerde hij de eerste 8 maanden
als een rechtvaardig en weldadig vorst, I
doch na een zware ziekte, die zijne
geestvermogens krenkte , als een monster van wreedheid en wellust. In zijn I
waanzin liet hij zich als Iupiter Latiaris
vereeren , gaf zijn lievelingspaard een I
hofstoet en wat dies meer zij van veel I
bedenklijker aard. Toen de schatkist I

door ongehoorde uitspattingen , Italie
en Rome door ondraaglijke afpersingen
uitgeput was , trok hij , onder de leus I
van een veldtocht tegen de Germanen,
naar Gallie , waar hij zijne goud- en I
bloeddorst rnsteloos bot vierde en ten
slotte , als gold het een aanval op Bri-

Callidromus , Ka22t'oo,uos, gedeelte
van 't Oetagebergte in Loeris nabij de
Thermopylae , nu Cumaita.
Callimachus, KaMpaxos. 1) Van
Corinthe , begaafd bouwmeester, beeld houwer en schilder , ± 400. — 2) Van
Cyréne , geleerde en dichter van uitgebreide kennis in allerlei studievakken

tannie , zijn leger naar den Oceaan onder Ptolemaeus II en III, bibliovoerde, aan 't strand in slagorde stelde thecaris in 't Museum te Alexandrie,
en op een gegeven teeken schelpen tot die onder zijne leerlingen mannen als

wapenbuit inzamelen liet (40). Te Rome
zijn wangedrag hervattende, werd Caligula na 4 maanden door saamgezworenen in zijn paleis vermoord (24 Jan.
41 n. C.).
Callátis, Ká22azcs, grieksche kolo-

I Eratosthénes, Aristophánes van ByzanI tium en Apollonius Rhodius telde. Van
's mans vele gedichten , die 't gemis
van echte poëzie door geen werktuigI lijke kunst en zaakrijken inhoud konden
vergoeden, zijn overgebleven 6 lofzan-

Callinus.

Calydon.
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gen ("Ypvot) en 73 bijschriften ('Eazc- veranderde. Toen Artemis haar in die
7papuaza) , die alle soortgelijke uit de gedaante , om Hera te believen , op de

jacht gedood had, werd ze door Zeus
als groote en haar zoon Arcas als
kleine beer onder de sterren geplaatst.
Callistrátus , Ka2 tt'«2aros , van
Aphidna , beroemd atheensch redenaar
en staatsman , ook veldheer , aanvoerder der partij , die 't overwicht van
Thebe bestreed (372-363).
Callium , KW tov, stad van Aetolie
in 't stroomdal van den Sperchëus onder den hoogen en steilen Corax , in
CaIIiópé. Zie MUSAE.
Callipólis , KaL &tot , stad 1) op later eeuw door de Gallen zwaar gede O.kust van Sicilie nabij den Aetna, — teisterd.
Calor , rivier in Samnium , vloeit
2) in Calabrie aan de golf van Taren-'
te , — 3) op den thracischen Cherso- voorbij Beneventum in den Vulturnus,
nesus , tegenover Lampsácus , nu Gal- nu Calore.
lipoli, -- 4) in Aetolie = Callium (zie
Calpe , Kd r . 1) Berg in 't Z.
ald.) , — 5) in Carie , — 6) in Syrie, van Hispanie bij de engte tusschen de
door Seleucus Nicátor gesticht.
Middellandsche en Atlantische zee, nu
Callirrh0é , Ka)1te^oóij , beroemde Gibraltar. Zie ABYLA . — 2) Havenbron te Athene, aan de Z.zijde der stad en kaap in Bithynie nabij den
Acropólis, nabij den Ilissus, door Pi- mond der rivier Calpas.
sistrátus in 9 pijpen geleid , van waar
Calpurnia gens , plebejisch geslacht
de latere benaming 'Evvedx^Oovvos. Nu te Rome , dat sedert de punische oornog Kallirrhói.
logen tot onder de keizers bloeide.
Calpurnius Sicuius , bucolisch dichCallirhóé, Ka2), t pói7 , dochter van
den riviergod A chelóus , gehuwd met ter onder Nero , die in zijne 7 Eclogae
Alcmaeon , wien ze bewoog haar den Theocritus en Vergilius navolgde.
sluier en halsband van Harmonia te
Calycadnus , Kaxa^vos , hoofdbezorgen , waardoor zij de oorzaak werd rivier van Cilicia Thracheia (Aspera) ,
van zijn dood. Zie ALCMAEONT.
valt ten Z. van Seleucia in zee.
Callisté, Kaí2t,drq „schoonste ", de
Calydnae, Kc vhvat. 1) Twee eivroegere naam van 't eiland Thera landjes bij de kust van Troas. -- 2)
(zie ald.).
Eilandengroep der Sporaden bij de kust
Callisthénes, Kat, tOevis, van O - van Carie , naar 't grootste , om zijn
lynthus , bloedverwant en leerling van g eurigen honig bekende C a 1 y d n a alAristotéles , volgde Alexander d. G. dus genoemd.
naar Azie , wien hij door te groote
Calydon , Ka tvócvv, oude hoofdstad
vrijmoedigheid van taal zóó tegen zich van Aetolie ten W. van den Euénus
innam , dat de bittere gevolgen niet in 't land der Cureten , te midden eener
konden uitblijven. Hij stierf in Indie overvruchtbare bergstreek gelegen,
't zij een natuurlijken of gewelddadigen werd in de oudste heldeneeuw beroemd
dood en werd later als een slachtoffer door de jacht op 't wildzwijn, dat onvan tirannieke willekeur verheerlijkt. der de regeering van Oeneus de omVan 's mans geleerde geschriften is streken wijd en zijd verwoestte. Van
geen enkel over.
daar bij rom. dichters : Calydonis, Dei Callistó, Kaílïwrcv, dochter van anira , dochter van Oeneus ; Calydonius
koning Lycáon, arcadische jachtge- heros , Meleager, zoon van Oeneus;
zellin van Artémis, geliefde van Zeus, Calydonius amnis , de rivier Achelous;
die haar, om zijne minnarij voor Hera Calydonia regna , Daunie , waar Dioverborgen te houden, in eene beerin médes, kleinzoon van Oeneus, regeerde.

grieksche oudheid overtreffen. De door
rom. dichters nagevolgde Elegieën , een
paar mythische of epische gedichten
(Attca , `Exá %) enz zijn nog alleen
van naam bekend. In tal van verloren
prozawerken behandelde C. onderwerpen van letter- , land- en volkenkunde.
Callinus , Kaivoc , van Ephésus ,
oudste der elegische dichters van Griekenland (± 700).
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Camillus.

Calynda.

Calynda , KUvvóa , stad in 't Z. Porta Capéna vereerd , later als zangvan Carie , ten N.O. van Caunus.
I godinnen vereenzelvigd met de griekCaiypso , Ka tv'yo , nimf, die ver sche Muzen (van daar Graiae Camenaae
van goden en menschen op 't bekoor geheeten)
ad
Cameria, -Turn , oud -sabi••^nsche sstad
eiland Ogygia woonde en Odysseus, die er op zijne zwerftochten schip- I in Latium.
breuk leed , uit liefde en onder belofte I
Camerinum , vroeger C a m e r s,
van onsterflijkheid 7 jaren bij zich eene bergstad in Umbrie , op de grens
hield en hem niet dan op bevel der van Picénum , nu Camerino.
goden tegen wil en dank vertrekken liet.
Camious, Ka,ucxds, oude stad op
Camalodunum , nu Colchester, de de Z.kust van Sicilie , werd door 't lain
BriRomeinen
eerste kolonie der
tere Acrágas overvleugeld.
tannie, in 't gebied der Trinobanten
Camilla, de krijg- en jachtminnende
aangelegd (43 n. C.).
I dochter van Metábusden koning der
Camarina , Kadetva , stad op de volscische stad Privernu
m
, trok Turnus
Z.kust van Sicilie aan den mond der tegen Aenéas te hulp en werd na wonHippáris, kolonie van Syracuse (599) . deren van dapperheid door Arruns geIn de nabijheid lag een gelijkn. moeras, dood.
dat om de ongezonde uitwasemingen
Camillus , M. F u r i u s, een der groot door de inwoners tegen de uitspraak ste helden der rom. republiek , volbloed
zoovan 't orakel drooggemaakt werd,
patricier en aristocraat, bekleedde in
dat voortaan voor de vijanden de weg oorlog en vrede van jaar tot jaar de
naar de stad open lag.
hoogste eerambten. Als beproefd krijgs-

Cambüni montes, 't grensgebergte
tusschen Macedonie en Thessalie , nu
Amarbis.
Cambyses , Kau4vons. 1) Perzisch
landvoogd , vader van den ouderen
Cyrus. — 2) Tweede koning van Perzie,
zoon en opvolger van Cyrus (529 522) ,
die zijne regeering inwijdde met de
verovering van Aegypte en Meroë,
doch des te ongelukkiger slaagde in
zijne ondernemingen tegen de Ammoniers en Aethiópiers. Bij zijn terugkeer
te Memphis koelde hij zijn wrok aan
de aegyptische overheden en priesters ,
bracht zelfs den stier Apis , wiens ver schijning feestelijk gevierd werd , een
doodelijke .wonde toe. Vroeger had hij
-

uit achterdocht zijn jongeren broeder
Smerdes door sluipmoord uit den weg
geruimd en berokkende op den tocht
naar Meroë in eene vlaag van drift zijne
gemalin een ontijdigen dood. Intusschen
werd Cambyses naar Perzië, waar de
magiër Gaumáta zich tot koning opgeworpen had, teruggeroepen; op weg
derwaarts stierf hij te Egbatana in
Syrie aan eene toevallige of voorbedachte wonde in de dij.
Camenae, oud -latijnsche bronnimfen,
te Rome in een heilig woud vóór de

man (396) tot dictator verkozen, behaalde hij op de afvallige Faliscen en
Capenaten een roemrijke overwinning,
nam na een jarenlang beleg Veii , den
sleutel van Etrurie , in en keerde in
zegepraal binnen Rome terug. Door
een der tribunen (391) van oneerlijke
verdeeling der buit van Veii aangeklaagd , verliet hij in arren moede de
stad en begaf zich als vrijwillig balling
naar Ardéa. Toen in 't volgend jaar
de senonische Gallen Rome ingenomen
hadden en 't Capitool belegerd hielden,
werd Camillus in zijne afwezigheid tot
dictator benoemd , verzamelde in allerijl
een vliegend leger en overrompelde de
Gallen , voor wie, volgens rom. berichten , geen ander lot overbleef dan
de vlucht of de dood (zie BRENNUS).
Door zijne medeburgers met eer overladen, bespoedigde hij door zijn invloed
den herbouw der halfverwoeste stad,
bevocht achtereenvolgens met altijd
evenveel geluk de Volscen , Etruriers,
Latijnen en Herniciers, bracht, op boogen ouderdom ten vijfden male dictator,
de Gallen, met wie op nieuw de oorlog
uitgebroken was, een bloedige neerlaag
toe (367) en bezweek twee jaren later
aan de pest.
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Camirus.

Cam jrus , Kc uet9os , dorische stad
op de W.kust van 't eiland Rhodus.
Campania, nu Terra di Lavoro,
gewest van Beneden -Italie , tusschen
Latium , Samnium , Lucanie en de
Tyrrheensche zee, wegens den vruchtbaren grond , de heerlijke natuur en
't zachte klimaat te recht felix genoemd
en later 't geliefkoosde zomerverblijf
der rom. grooten , die de geheele kust,
vooral Baiae , met de prachtigste landhuizen omzoomden en hier de baden
gebruikten. In den oudsten tijd werden onder alter Campanus alleen de omstreken der hoofdstad Capua verstaan.
Behalve dit Capua telde Campanie de
fraaiste en bloeiendste steden van geheel
Italie, als Cumae , Baiae, Puteoli,
Neapólis, Herculanéum, Pompeii, Nola
enz. , allen op meer of min vulkanischen
bodem en in een lusthof van wijnbergen , olijven , bloemwaranden en koren
gelegen. De oudste inboorlingen-veldn
waren de Ausones en Osci of Opici,
die door de Tyrrheniers , later ook door
de Grieken, die zich op de kust vestigden , verdrongen werden. Onder de
Romeinen, die Campanie , dat in den
tweeden punischen oorlog tot Hannibal afgevallen was, zwaar tuchtigden,
woonden er, buiten de grieksche kolonies , -3 afzonderlijke volkstammen:
Campani , de nakomelingen der oudste
bevolking en der Tyrrheniers , langs
de kust van Sinuessa tot Paestum, met
de hoofdstad Capua; Sidicini, van ausonischen oorsprong, in 't. N.W. , op

de grenzen van Samnium, met de hoofdstad Teánum; Picentini, Sabijnen uit
Picènum (268) overgeplant , in 't Z.O.,
van 't Promontorium Minervae tot de
rivier Silárus, met de hoofdstad Picentia.
Campi macri , uitgestrekte bergvlakte tusschen Parma en Mutina
(Modena).
Campi phlegraei (van q^2Éyety ,,branden"), met vulkanische brandstoffen
bezwangerde kustvlakte in Campanie
tusschen Cumae en Capua, nu Solfatara.

Campus M artius , Marsplein , ook
enkel Campus, vlakte ten N.W. van
Rome, tusschen den muur van Servius
Tullius ter eene en den Tiber ter andere zijde gelegen, onder de koningen
een kroondomein , sedert de republiek
aan Mars gewijd en voor openbare
spelen , wapen- en lichaamsoefeningen,
legermonsteringen , de groote volksvergadering enz. bestemd; in vervolg
van tijd , vooral onder en na Augustus,
met gaanderijen , tempels , zuilen en
allerlei openbare gebouwen verfraaid.
Door den muur van Aurelianus werd
het bij de stad getrokken.
Camulodunum = C amalodunum
Canachus, Kdvaxos, van Sicyon,
beroemd beeldhouwer en graveur (±
.

500).

Canastraeum, Kdvaargov, Z.O. kaap
der landtong Pallène.
Candáoë , aethiopische koningin van
Meroë , die (22) in Aegypte viel en
door den rom. stadhouder Petronius
tot in hare hoofdstad teruggeslagen
werd. Eig. was Candace een titel.
Candaules , Kavóav2^ns , laatste koning van Lydie uit de dynastie der
Heracliden , werd op aanstoken zijner
gemalin omgebracht door zijn gunsteling Gyges, wien hij op een ontijdig
uur hare bekoorlijkheden had laten
bespieden.
Candavia, grensgebergte tusschen
Illyrie en Macedonie , waarover de Via
Egnatia liep.
Caninefãtes, met de Batavieren ver
(4 n. C.)-wantevolksm,drTibu
overwonnen , hielp Civilis in den opstand tégen de Romeinen (70).
Canis, sterrebeeld „hond ", 1) M a i o r,
Kvcov, de groote (zittende) hond, onder den naam van C a n i c u l a of Sir i u s (Xet' tos) bekend als zoogenaamde
voorbode der zomerhitte (van waar dies
caniculares , hondsdagen) ; 2) M i n o r
of Procyon (IIeox)cov) , de kleine
(loopende)- hond.
Cannae, Kávvat, vlek in Apulie,
aan den rechteroever van den Aufidus,
bekend door de bloedige overwinning
van Hannibal op de Romeinen (216) ;

Campi Raudii , vlakte in N. -Italie,
nabij Verona, waar Catulus en Marius
nu Canne.
de Cimbren versloegen (101).

Cappadocia.

96 Canobus.

Canóbus , Kdvwflos , aanzienlijke,
door weelde beruchte koopstad in Beneden-Aegypte , 2 geogr. mijlen 0.waarts van Alexandrie , nabij den W.
of canobischen Nijlmond, met een grooten tempel van Serápis.
Canopus = Canobus.
Cantabri, woeste, krijgshaftige volk stam op de N.kust van Hispanie (in
tegenw. Biscaye) , ten O. door de Asturiërs , ten W. door de Autrigonen
en Vasconen begrensd , werd na langen
en bloedigen strijd door Augustus (25 —
19) bedwongen.
Cantium, gewest op de Z.O.kust
van Britannie , nu Kent, met gelijknamige kaap , nu kaap Paperness.
Canuléius, C., dreef als tribuun (445)
de gemengde huwelijken tusschen patriciers en plebejers door.
Canusium , nu Canossa, aanzienlijke
stad in Apulie aan de rivier Aufidus
nabij 't slagveld van Cannae , beroemd
door hare roode wol en muilezels , alsmede door de driedaagsche gevechten
tusschen Hannibal en M. Marcellus
(209). Zij was van griekschen oorsprong en telde ook later rog een
halfgrieksche bevolking (van daar bij
Horatius Canusinus bilinquis).
Capáneus , Kwzays5s , zoon van
Hipponous en een der r7 tegen Thebe,
werd bij 't beklimmen der muren van
Thebe om zijne godslasterlijke taal
door Zeus met den bliksem gedood.
Om haren echtgenoot niet te overleven,
stortte Euadne zich bij zijn lijk op
den brandstapel.
Capella. Zie CAPRA.
Capéna, oud -etrurische stad , aan
Veii onderhoorig , later rom. municipium , met het heiligdom en de grot
van Feronia (zie ald.).
Capháreus, Kaipgec5c, nu Capo
d'Oro , klippig en gevaarlijk voorgebergte op den Z.O. hoek van Euboea,
waar de van Troje terugkeerende vloot
der Grieken strandde.
Capito, C. A t è i u s, rom. rechts
onder Augustus en Tiberius,-gelrd
wier gunst hij als voorstander der monarchie genoot, stichter eener beroemde
school tegenover die van den republi.

keinschen Labo (zie ald.). De volgelingen van Capito droegen den naam
van Sabiniani (zie SABINUS no. 4).
Capitolinus [mons]. Zie ROMA.
Capitolium , nu Campidoglio, de
majestueuze tempel van Iupiter Optimus Maximus te Rome op de Z.spits
van den Capitolijnschen heuvel , door
Tarquinius Priscus gegrondvest , door
Tarquinius Superbus voltooid en in het
derde jaar der republiek (506) door den
consul M. Horatius ingewijd. De naam
werd van een bij 't leggen der fundamenten opgegraven menschenhoofd
(caput Oli) afgeleid. In de burgeroorlogen (83) , onder Vitellius (70 n. C.)
en onder Titus (80) in de asch gelegd,
werd het telkens herbouwd en prachtiger dan te voren door Domitiánus.
Eigenlijk bestond het reusachtige gebouw uit 3 heiligdommen (cellae) , in
't midden dat van Jupiter (van daar bij
den dichter : media qui sedet aerie deus) ,
aan weerszijden die van Juno en van
Minerva. 't Besloeg eene ruimte van
200 voet in 't vierkant en bood met
den 100 trappen hoogen drempel, met
de metalen deuren en al 't verguldsel
(waaraan Domitianus o. a.12,000 talenten ten koste lei) een verheven aanblik
zonder weerga. 't Capitool was de gewijde, onverganklijke zetel van 't rom.
rijksgebied en de algemeene schatkamer
der kostbaarste kleinodiën, der tropeeën,
der archieven , der sibyllijnsche boeken,
der ancilia, der wettafels enz. Hier
deed de consul bij de aanvaarding zijner waardigheid plechtige geloften;
hier bracht de zegevierende veldheer
in triomf dankoffers voor de overwinning ; hier ook zwoeren de keizers hun
eed van trouw. De geheele heuvel
heette soms Capitolium , soms Arx;
doch vollediger luidt het Arx Capitoliumque.

Cappadocia, Karnra &oxía, N.O. gewest van Klein-Azie tusschen de rivier
Halys , den berg Taurus, den Pontus
Euxinus en Armenie, 't eerst vermeld
als perzische satrapie, na Alexander's
dood door Euménes, vervolgens door
inheemsche vorsten bestuurd, sedert 17
n. C. , als rom. provincie, in Groot-

Capra.

Carcaso.

en Klein-Cappadocie (C. ad Taurum of
Major en C. ad Pontum of Minor) ten
Z. en N. verdeeld. De inwoners waren
Syriers van afkomst (van daar Aavxóaveot) en oudtijds dapper, later ruw
en sluw. Van grondsgesteldheid zeer
ongelijk , leverde 't land puike paarden

Caracalla, rom. keizer, zoon en opvolger van Septimius Sevèrus (211-217
n. C.), eig. M. Aurelius Antoninus
geheeten en naar zijn gallischen mantel
Caracalla bijgenaamd, stak, na een
paar veldtochten in Syrie en Britannie
aan de regeering gekomen , zijn mederegent en broeder Geta in de armen
zijner moeder overhoop en veroordeelde
den grooten rechtsgeleerde Papinidnus,
die deze daad afkeurde , ter dood (212).
Uit goud- en bloeddorst trok hij hier
roovende, daar moordende en ginds
oorlogende de provincies door en werd
te Edessa in Mesopotamie door toeleg
van zijn praefectus praetorio Macrinus
omgebracht (217). Caracalla verleende
aan alle vrijgeboren inwoners des rijks
't rom. burgerrecht.
Carális , -es , nu Cagliari , welvarende havenstad op de Z.kust van Sardinie.
Carambis , Ká^oa41ts , steil voorge
bergte in Paphlagonie , de N.spits van
Klein -Azië, nu Kerine.
Caránus , Kd avo; ,aanvoerder,
vorst ", afstammeling van Herácles uit

en muilezels.

Capra , Ate , heldere ster op den
linkerschouder van den voerman (Auriga) , werd voor de nimf of geit Amalthèa
gehouden en komt in 't najaar onder
storm en onweer op (bij Horatius insana
Caprae sidera) . Zie AMAL THE A .
Capraria, eilandje in de Tyrrheensche zee, aan de kust van Etrurie,
door wilde geiten bewoond, van waar
de naam ; nu Capraja.
Capréae, nu Capri, schilderachtig
eilandje aan de kust van Campanie,
vóór de golf van Puteóli , in 't gezicht
van Neapólis, waar keizer Tiberius
gedurende de 7 laatste jaren zijner
regeering leefde en vele praalgebouwen,
o. a. de villa Iovis stichtte.
Capricornus , AivoxiOws, de Steen

Dierenriem-bok,sterldin
tusschen den Waterman en den Boog
voorbode van storm , had Zeus-schuter,
tegen de Titanen geholpen en ze door
een vervaarlijk misbaar op de vlucht

gedreven.
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het geslacht der Temeniden, trok aan 't
hoofd eener argivische kolonie (± 750)
naar Edessa in Macedonie en werd als
de stamvader der macedonische dynastie

geroemd.

Caratacus , opperhoofd der Siluren

Britannie , werd door de Romeinen
Capsa , nu Cafsa , eene sterke stad in in
na dapperen tegenweer overwonnen,

't Z. W . van Byzacium , op eene oase
midden in een ondoorwaadbare zandzee,
in den jugurthijnschen oorlog door Marius verwoest, doch later herbouwd en
rom. kolonie.
Capua, Kapva, hoofdstad van Campanie na den ondergang van Cumae,
door Etruriers gesticht of bevolkt en
van oudsher zetel van handel en kunst
welvaart en weelde. Om zich-vlijt,
tegen de herhaalde , steeds dreigender
aanvallen der naburige Samniten te beveiligen , stelde Capua zich (343) onder
de hoede van Rome en werd, na den
slag bij Cannae (216) tot Hannibal
afgevallen, (210) bloedig gestraft en
half ontvolkt, met verbeurte tevens van
alle rechten en vrijheden. Sedert ver viel de stad, die onder Caesar eene
rom. kolonie werd.

door Cartimandua , koningin der Briganten , tot welke hij zijne toevlucht
genomen had, verraderlijk uitgeleverd,
in ketenen naar Rome vervoerd en
door keizer Claudius, wien hij in waardige taal toesprak, met zijne gemalin,
dochter en broeders op vrije voeten gesteld (51 n. C.).
Carausïus, Menapiër van lage geboorte , stoutmoedig krijgsman te land
tegen de Bagauden , ter zee tegen de
kustenbestokende Franken en Saksen,
vluchtte door keizer Maximianus uit
achterdocht vervolgd , met de vloot naar
Britannie , dat hij 286 n. C. bemachtigde en tot aan zijn dood met beleid
regeerde.

Carcaso , nu Carcassone, stad der
Tectosagen in Gallia Narbonensis.
7

Cardamyle.

Carteia.

CardamyIë , Kapbapv' % , oude stad
van Messenie , later van Laconie.
Cardéa, rom. godin der deurhengsels (cardines) , die huis en huisgezin
voor booze geesten behoedt.
CardÍa, Kaoóia, stad op den thracischen Chersonesus, aan de golf Melas,
geboorteplaats van Euménes , door Lysimáchus verwoest (309), wel herbouwd,
doch door 't naburige Lysimachia (zie
aid.) verduisterd.
Carduohi, Kaeóovxot, machtig en
krijgshaftig bergvolk in Groot-Armenie,
op de grenzen van Assyrie ; nu Koer-

mentalis en 't vrouwenfeest der Carmentalia (11 en 15 Jan.) gewijd was.
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den.

Carla, Ka^oía, Z.W. gewest van
Klein-Azie, tusschen Phrygie en Lydie,
met lagere bergen (Latmus , Phoenix,
Cadmus) en kleinere rivieren (Maeander,
Glaucus) , met baaien en vruchtbare
dalen. De kust was met grieksche
kolonies omzoomd. De overige bewoners waren meest vrijbuiters en stonden
als laag en laf bekend (van waar o. a.
xaocxol , xaet uoeot , eerloos gepeupel).
De carische vorsten, die te Halicar"nassus resideerden, waren aan Lydie,
later aan Perzie cijnsbaar.
Carinae , eene der fraaiste wijken
van Rome , tusschen den Coelius en
Esquilinus (bij Vergilius lautae).
Carinus, M. Aurelius, rom. kei -

zer (284-285 n. C.) , onwaardige zoon
en opvolger van Carus , verloor 't leven in een slag tegen Diocletiánus in
Moesie.

Carmania , Kapgavia , nu Kerman ,

vruchtbaar gewest van 't perzische rijk,
door Perzie ten W. , door Parthie ten
N. , door Gedrosie ten O. en den Indischen oceaan ten Z. begrensd.
Carmélus , Káunílos, bergketen in
Palestina, loopt van de N. grens van
Samaria door 't Z.W. gedeelte van
Galilaea tot in kaap C a r m ë l u m, rijk
aan bekoorlijke dalen en vruchtbare
hellingen.

Carmenta, oud-italiaansche bronnimf, profetische godin van heil en
zegen, door allerlei wonderverhalen verheerlijkt, aan welke te Rome een tempel aan den voet van den Capitolijnschen
heuvel, een altaar bij de Porta Car-

Carmo , stad in Hispania Baetica ,
bij Corduba , nu Carmona.

Carna , rom. godin van leven en
gezondheid. Op haren feestdag (1 Juni)
was spek en boonen de algemeene kost.
Carneades, Ka^ovzáór^s, van Cyrëne
(± 213-130) , beroemd wijsgeer, stichter der derde of nieuwe academie en
vinnig bestrijder der stoïcijnen , werd
(15 5) door de Atheners met Critolaus
en Diogénes naar Rome afgevaardigd
en vond er door zijn scherpzinnigen
redeneer- en betoogtrant ongemeenen
bijval.
Carni , een celtisch bergvolk in Gallia Cisalpina op de carnische Alpen ten
N. der Venéti.
Carnuntum , Kaevof , oud-celtische
stad in Boven-Pannonié aan den Donau,

ten O. van Vindobona (Weenen) , rom.
kolonie, onder 't keizerrijk van groot
gewicht als strategisch punt.
Carnites , -Í , machtige volkstarn in
't hart van Gallie tusschen de Liger
(Loire) en Sequána (Seine) , met de
hoofdstad Cenabum (Orléans).
Carpátes , nu Carpathen , grensgebergte tusschen Dacie en Sarmatie.
Carpáthus , Ka^oraOos , nu Sarpanto,
eiland tusschen Creta en Rhodus in de
gelijkn. zee , 't verblijf van den profetischen zeegod Proteus (Carpathius rates).
Carpetani , machtige volkstam in een
vruchtbare landstreek van Hispania
Tarraconensis aan den Anas en Tagus

(tegenw. Castilie en Estremadura) met
de hoofdstad Toletum (Toledo).
Carrhae , Kat Haran in 't O.
T. , stad van Osroéne in Mesopotamie,
waar Crassus tegen de Parthen de
neerlaag leed (53) .
Carseóli, nu Carsoli, stad der Aequers in Latium, 303 rom. kolonie.
Cassulae , eene der bloeiendste steden van Umbrie, ten N. van Narnia,
nog in bezienswaardige puinhoopen over.
Cartéia , Kcq rn a , phoenicische stad
in 't Z. van Hispania Baetïca, nabij
't fretum Gaditanum , 171 rom. kolonie.
In den omtrek versloeg Caesar de zonen
van Pompe jus (45).
,

Carthaea.

Casius.

Carthaea , Ka24ata, stad aan de Z. zijde van 't eiland Ceos, nu Poles
met bouwvallen.
Carthago , Kaoxnócvv „nieuwstad"
eene der beroemdste steden der oude
wereld, in de binnenste kom eener
golf van Zeugitana , op de uiterste N.spits van Africa, volgens de overlevering door Elisa (Dido) van Tyrus ± 870
gesticht. De oude of bovenstad heette
Byrsa (Bveca , Bosra = kasteel) , de
nieuwe stad Magára of Magalia (Ta
Msya9a) ; de met werven en tuighuizen als bezaaide binnenhaven Cothon
(Kth wv) diende voor de oorlogs-,
de buitenhaven voor de handelsvloot.
Binnen een omtrek van ± 15 mijlen
bevatte Carthago, dat aan de landzijde door een driedubbeler muur omgeven was, een nijvere bevolking van
± 700,000 zielen. De staatsregeling
was oligarchisch en beantwoordde op
verre na niet aan de eischen van Carthago's uitgestrekt gebied. Aan 't hoofd
der zaken stonden 2 suffeten , benevens

hopige verdediging van 3 jaren, verwoest. Door Caesar en Augustus herbouwd, verhief Carthago zich eerlang
op nieuw tot hoogen bloei , werd 439
n. C. door de Vandalen bezet , 533
door Belisarius heroverd en 697 door
de Arabieren nogmaals verwoest. Geringe puinhoopen in den omtrek van
Malga ten N.0. van Tunis getuigen nog
alleen van de eens zoo machtige stad.
Carthago Nova , nu Carthagena , de
voornaamste kolonie der Carthagers,
beroemde zee- en handelstad met een
fraaie haven en rijke zilvermijnen, onverbeterlijk gelegen, op eene landtong der
Z.O.kust van His p ania Tarraconensis
door Hasdrubal (242) gesticht, door
Scipio (210) veroverd.
Carus , M. A u r e 1 i u s, rom. keizer
(282 — 283 n. C.), opvolger van Probus,.
een goed regent en ervaren veldheer,
werd op een tocht tegen de Perzen -na
de verovering van Ctesiphon door den
bliksem getroffen.
Caryae, Kaovac , stad in 't N. van
Laconie , op de grens van Arcadie,

een raad, die de staats- en krijgsbeambten streng bewaakte en bij overtreding zwaar bestrafte , terwijl er niet
dan in den uitersten nood eene volksvergadering bijeengeroepen werd. De
Carthagers of Puniers (C a r t h a g i-

n i e n s e s, P o e n i, Ka^Oxi ovtot) verhieven zich tot de eerste handels- en
zeemogendheid der toenmalige wereld,
waardoor hun van allerwege schatten
toevloeiden en groote bezittingen in en
buiten Africa in handen vielen. Door
kolonies zoowel als door een ontzaglijke , meest uit huurtroepen samenge-

stelde land- en zeemacht bevestigden
zij dit gebied, doch geraakten op hunne
middaghoogte in botsing met de Romeinen , tegen wier krijgs- en staatkunde ze niet opgewassen waren. De
3 punische oorlogen toch hadden voor
Carthago , in weerwil van onverdeelde
krachtsinspanning en hardnekkigen tegenweer, diepe vernedering en volslagen ondergang ten gevolge. In den
eersten (264-241) ging Sicilie, in den
tweeden (218-201) alle buitenlandsch
gebied verloren; in den derden (149
werd de stad zelve, na een wan-146)
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bekend door den tempel van Artémis
(Ka^Ovázcs).

Caryanda , ta Kaovav^Sa , stad in
Carie op een eilandje vlak aan de kust,
geboorteplaats van den geograaf Scylax.
Caryatides, Kavázcóss, priesteres
sen van Artémis Caryátis (zie cARYAE).
In de bouwkunst heeten aldus de slanke
vrouwenbeelden, die bij wijze van zuilen
de balken dragen.
Carystus , Kó2vc^ros , nu Carysto,
stad op de Z.kust van Euboea , door
Dryopen gesticht , met kostbaar marmer
en heerlijken wijn.
Casandra = Cassandra.
Casilinum, stad in Campanie aan de
rivier Vulturnus, beroemd door de dappere verdediging tegen Hannibal (216),
later rom. kolonie.
Casinum, volscische stad in Latium
aan de rivier C a s i n u s met eene burgt
(nu klooster Casino).
Casius, Kdacov opos. 1) Nu El Kas,
berg in 't district C as i ó t i s tusschen
Arabie en Aegypte, nabij Pelusium,
met een beroemden tempel van Jupiter
Casius op den hoogsten top en 't graf
-

7*
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Casmena.

Cassiope.

van Pompejus. — 2) Nu Gebel Okrab vestiging van zijn gezag, Thessalonice,
„kale berg ," kustgebergte van Syrie , de dochter van koning Philippus. In
verbindt den Libanon met den Taurus. verbond met Seleucus , Ptolemaeus en

Casmëna, Kaaaevi, -at, kolonie van
-Syracuse in 't Z. van Sicilie (± 643).
Casperia , oud-sabijnsch stadje aan
it riviertje Himella.
Caspiae 'portae , K wztat v52at ,
Caspische poorten, in 't alg. de bergpassen rondom de Caspische zee ; in
't bijz. die nabij Rhagae (of Arsacia) ,
-de eenige weg uit het N.W. naar
't N.O. van Azie (uit Medie naar Hyr,canie en naar Parthie) , om die reden
door de Perzen met ijzeren poorten verzekerd en met wachtposten bezet. Als
grens zoowel van N.- en Z.- als van
0.- en W.Azie, dienden ze de grieksche geografen tot vast punt ter bepaling van afstanden.
Caspli montes , in 't alg . de bergketen, die zich ten Z. en Z.W. der
Caspische zee uitstrekt , in 't bijz. 't
grensgebergte tusschen Medie , Hyrcanie en Parthie met de C a s p i a e p y l a e.

Caspium mare ,

Kao'u'a M) a6oa ,

ook Hyrcanum, Albánum en Scyt h i c u m mare naar de omwonende
volken genoemd , nu Caspische zee,
groote zoutzee in W.Azie, in hare
uitgestrektheid, bep. ten N., bij de
Ouden zeer onvolledig bekend. Hoewel
zich grootere en kleinere rivieren (Rha,
Cyrus , Araxes) in deze zee ontlasten,
verloor ze, evenals ook heden nog , aan
water.
Cassander, Kdauav^eeos, oudste zoon
van Antipater , .een man van onstuimig
en opvliegend karakter , voerde tegen
Polysperchon, die door Antipater op
zijn sterfbed (319) tot regent van Macedonie benoemd was , terwijl hij zich
met den tweeden rang van chiliarch
vergenoegen moest, een langduriger
oorlog , in welken hij ten slotte overwinnaar bleef (309). Na met behulp
van Ptolemaeus en Antigönus Grieken
bemachtigd te hebben , trok hij-land
naar Macedonie tegen Olympias , nam
Pydna, dat zij bezet hield, in en liet
haar ombrengen, zette (316) den jongen
Alexander Aegus met zijne moeder
Roxane gevangen en huwde, ter be-

Lysimáchus beoorloogde hij zijn tot
Polysperchon afgevallen bondgenoot
Antigonus met weinig geluk tot aan
den algemeenen vrede van 311, die
even ras door een algemeenen oor
verbroken werd. De slag bij-log
Ipsus (301) bracht eenige rust en bevestigde ook Cassander, die 311 Alexander Aegus en Roxane had laten
ombrengen, in 't bezit van Macedonie
en Griekenland, waar tot aan zijn dood
(297) en nog onder zijn zoon Philippus
verwarring en wanorde heerschee bleef.
Cassandra , Ká&ocavc3ea , de schoon
dochter van Priámus en Hecábe ,-ste
was als jong meisje met haren tweelingbroeder Helénus bij een feest van
Apollo in den voorhof des tempels ingesluimerd en vermocht bij 't ontwaken
de taal der vogels te verstaan. Apollo ,
door hare schoonheid betooverd , schonk
haar onder voorwaarde van wederliefde
de gave der profetie. Toen ze echter
zijne omhelzingen afweerde , sprak hij
den vloek over al hare voorspellingen
uit, weshalve ze voortaan enkel ongeluk verkondigen en nergens geloof vinden zou. Bij den brand van Troje
vluchtte ze in den tempel der godin
Athene, waar ze door Ajax Oïleus
zoon gevangen genomen of volgens
anderen onteerd werd. Aan Agamemnon als slavin ten deele gevallen , vond
ze te Mycene onder de handen van
Clytemnestra 't einde van haar troosteloos leven.

Cassandra. Zie POTIDAEA.
Cassiodórus,Magnus Aurelius,
beroemd geleerde en staatsman onder
den oostgothischen koning Theodorik
d. G. en zijn naaste opvolgers (± 520
n. C.), wiens verzameling van officieele
brieven en staatsverordeningen onder
den titel van Variarum libri xii een
rijke bijdrage voor de kennis van den
toenmaligen tijd levert.

Cassiopë , Kaootórr^ 1)
.

—

Cassio-

pèa. -- 2) Havenstad op de N.O.kust
van Corcyra , met een tempel van
Jupiter Cassius ; nu Cassope.

Cassiopea.

Catana.
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Cassiop^a, Kaaatoneta, gemalin van
den aethiopischen koning Cepheus,
moeder van A ndroméda (zie aid.), werd I
onder de sterren geplaatst.

Zijne leerlingen zijn bekend onder den
naam van Cassiani. — 4) C a s s i us
A v i d i u s , uit Syrie, bevocht als generaal van Verus de Parthen met bij Cassiterides , Kaamra^oí&Es „tinei- zonder geluk (162-165 n. C.) en voerde jaren lang getrouw en met krach landen," nu de Scillyeilanden.

CaSsius. 1) Sp. Cassius V i s c e l l in u s , consul 502 , 493 en 4 136, een man
van moed en beleid in oorlog zoowel
als in vrede, stelde na roemrijke krijgsen staatsbedrijven de eerste akkerwet
(lex agraria) voor , waarna hij , ten
gevolge eener door de tegenpartij opgeraapte aanklacht van hoogverraad ,
ter dood veroordeeld werd (485) . Al
zijne afstammelingen waren plebejers ,
't zij 't geslacht vrijwillig of gedwongen van zijn vroegeren rang afstand

deed .

—

2) C. Cassius Longinus,

behaalde als quaestor van Crassus (52
en 51) aanzienlijke voordeelen op de
Parthen, verklaarde zich als tribuun
(49) voor de senaatspartij , vluchtte j
met Pompejus uit Rome en gaf zich
na den slag van Pharsálus met zijne

tige hand in oorlog en vrede 't bewind
over 't Oosten , doch wierp zich 175
tot keizer op en werd 3 maanden later
door zijne officieren vermoord.
CaSSiuS Dio. Zie DIO CASSIUS.
Castalia , KaozaUa , beroemde , aan
Apollo en de Muzen gewijde bron op
den berg Parnassus nabij Delphi.
Castal Íd es , Kaaraílí^ss , de Muzen,
naar de bron Castalia.
Cast0lus , Kaa-ccv2ós , stad in Lydie met een uitgestrekte vlakte.

Castor , Castores. Zie DIOSCURI .
Castra. 1) Cornelia , landings- en
legerplaats van den ouderen Scipio in
Africa nabij Utica. — 2) H a n n i b á 1 is , stad op de kust van Bruttium,
naar een legerkamp van Hannibal ge noemd. — 3) M i n e r v a e , stad in

vloot *aan Caesar over, a die hem tot Calabrie, met een ouden tempel
van

zijn legaat tegen Pharnaces en (44)
tot praetor benoemde. Desniettemin
hij of uit gekrenkte eerzucht of
uit onberaden vrijheidsliefde zijn weldoener vijandig gezind, ja stelde zich
met Brutus , wiens halfzuster Junia hij
gehuwd had , aan 't hoofd der samen -

zwering, die Caesar t leven kostte (15
Maart 44). Terstond vertrok Cassius
naar de hem door dezen toegezegde
provincie Syrie , die hij aan Dolabella
ontweldigde, stak vervolgens , na bloedige wraakoefening in Azie , naar Maeedonie over en legerde zich met Brutus bij Philippi (42) tegenover Antonius
en Oetavianus. In 't gevecht werd Cassins door Antonius verslagen en niet
wetende dat Brutus aan den anderen
vleugel overwon , liet hij zich door een
zij ner vrijgelatenen dooden. — 3) C.
C a s s i u s Longinus , beroemd rechtsgeleerde uit de school van Capito , I
stadhouder van Syrie onder Claudius
(50 n. C.), werd, omdat zich onder
zijne familieportretten een van 'Cassius I
den moordenaar van Caesar bevond ,

door Nero naar Sardinie verbannen ,
doch door Vespasi inus teruggeroepen. !

Minerva , nu Castro. — 4) P y r r h i ,
sterkte in grieksch Illyrie om en bijj
de bronnen van den Aous.
5) V e t é ra, sterkte op de N.O. grens van Gallia Belgica aan den linker Rijnoever,
nu Xanten met rom. oudheden.
Lastrum . 1) I n u i , stad der RutuTiers op de kust van Latium tusschen
Ardéa en Antium. — 2) N o v u m, rom.
kolonie op de kust van Etrurie. — 3)
N o v u m , stad op de kust van Picé num, nu Giulia Nova.
Lastulo , KaaraU'v, nu Caslona,
groote en bloeiende stad der Oretanen
in 't Z. van Hispania Tarraconensis
aan de rivier Baetis , met zilver- en
loodmijnen in den omtrek.
Catabathmus , Kara fla to'c „steiger," bergachtige kuststreek in N.Africa tusschen Aegypte en Cyrenaica met
gelijkn. haven aan een diepen inham.
Catadupa, za Kara3ov ra, de watervallen van den Nijl op de grens van
Aethiopie.
Catalauni . Zie CATELAUNI .
Catamitus. Zie GANYMEDES .
Catán a , Karc vy , nu Catanea, oude,
-

Cataonia.

Cato.

aanzienlijke stad op de O.kust van
Sicilie aan den voet van den Aetna,
(± 730) door Chalcis gesticht. Door
hare gelukkige ligging in een overvruchtbare streek genoot ze een ongemeene welvaart, totdat Hiëro van Syracuse (476) de inwoners , na de verovering der stad, naar Leontini overbracht en haar onder den naam van

met tal van berooide edelen , senatoren
en ridders , terwijl de misnoegde volksklasse niet ongaarne alles 't onderste
boven zou helpen keeren. De volvoering van 't plan , dat 63 tot rijpheid
gekomen was , werd door 't beleid en
de waakzaamheid van den consul Cicero verijdeld. Deze dwong door woord
en daad Catilina overijld de stad te
verlaten (8-9 Nov.) en bracht door
onwraakbare bewijzen den geheelen toeleg aan 't licht. Op staandevoet werden bij senaatsbesluit de hoofden der
samenzwering gevat en zonder vorm
van proces in de gevangenis gewurgd
(5 Dec.). Catilina zelf, die zich te
Faesulae gelegerd had, vocht en viel
als een held met de zijnen bij Pistoria
(6 Jan. 62) tegen M. Petrejus. De
samenzwering van Catilina is door Sallustius meesterlijk te boek gesteld.
Cáto. 1) M. P o r c i u s, bijgenaamd
Censorius of Major , te Tusculum 234
geboren , kweet zich in zijne dienstjaren met moed en volharding tegen de
Carthagers in Italie , Africa en Hispanie , tegen Antióchus van Syrie in
Griekenland en Klein-Azie (217-191)
en gedroeg zich in al de staatsambten,
die hij achtereenvolgens bekleedde, als
een Romein van den ouden stempel,
als een man van onkreukbare trouw en
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Aetna met 5000 Syracusanen en evenveel Peloponnesiërs bevolkte. Na den
dood van Hiëro teruggekeerd , herstel
verdreven Catanaeërs den ouden-den
naam. Later viel Catana bij beurten
Dionysius van Syracuse , de campanische huurtroepen , inheemsche tyrannen , Agathócles en ten slotte voor
goed in den eersten punischen oorlog
de Romeinen in handen.

Cataonia, Kazaovía , vruchtbare
landstreek in 't Z.O. van Cappadocie
met vele bergvestingen.
Catarrhactes, Karaooáxzi7s „waterval." 1) Rivier in Pamphylie , die
van den Taurus bij Termessus met
donderend geweld nederstort. — 2) Een
der 2 watervallen van den Nijl, zijnde
de grootere in Aethiopie, de kleinere even bezuiden Syene.
Catelauni, stad in Gallia Lugdunensis,
aan de Matróna, nu Chalons sur Marne,
waarbij Attila in een bloedig gevecht
door Aëtius verslagen werd (451 n. C.).
Cathaei , Kahaiot, dappere volkstam
in Voor -Indie , door Alexander d. G.
beoorloogd , nu Katthi.
Catilina, L. S e r g i u s, rom. ridder
van patricische geboorte , verried al
vroeg een slecht en bedorven karakter,
werd nadat hij tijdens de proscripties
voor handlanger van Sulla gespeeld
had , Ti quaestor, 69 praetor en dong,
uit zijne provincie Africa teruggekeerd,
66 naar 't consulaat , waarvoor hij echter wegens eene aanklacht over knevevelarij niet in aanmerking komen mocht.
Om zich met geweld in 't bezit van
't hoogste gezag te stellen, smeedde hij
een komplot, dat door zijn eigen ongeduld mislukte. Tot een nieuwe en op
grooter schaal aangelegde samenzwering, die een volslagen omkeer van
zaken beoogde , verbond Catilina zich

stipte rechtvaardigheid, als een vriend

van harde tucht en republikeinsche
instellingen , als een vijand van verfijnde zeden en kunstbeoefening. Hij
voedde een onverzoenlijken haat tegen
al wat grieksch was en liet het niet
ontbreken aan bittere uitvallen tegen
de letterlievende Scipio's , die 't in zijn
oogen op Rome's ondergang toelegden.
Als censor vooral (184) ging hij met
spartaansche gestrengheid de indringende weelde te keer en deed zijn best
om de grieksche wijsgeeren en geleerden uit Rome te verbannen , hoewel
hij op zijn ouden dag nog met ijver
de grieksche letterkunde begon te beoefenen. Uit Africa, waar hij den vrede

tusschen Masinissa en de Carthagers
hersteld had (157), teruggekeerd, drong
Cato onverdroten in den senaat op de
verwoesting van Carthago aan, doch
beleefde de vervulling zijner lievelings-
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Catti.

Caudium.

gedachte niet, daar hij 149 ongekrenkt
van lichaam en geest overleed. Hoewel een even streng zedemeester voor
zich zelven als voor anderen , liet hij
zich door overdreven gehechtheid aan
't oude niet zelden tot onredelijke eischee
en ongeoorloofde stappen verleiden. Van
Cato's talrijke werken is alleen dat over
den landbouw (De re rustica) volledig
bewaard gebleven. Den pseudoniemen
titel C'atonis Disticha draagt eene verzameling van tweeregelige zedespreuken in epische versmaat , die uit den
keizertijd dagteekent. — 2) M. P o re i u s, achterkleinzoon van Cato Censorius , bijgenaamd Uticensis of Minor,
verried van kindsbeen af een fier en
onbuigzaam karakter, legde zich bovenal op de stoische wijsbegeerte toe
en mocht te midden van velerlei zeden
een voorbeeld van oprechte deugd-bedrf
en nauwgezet plichtsbesef heeten. Als
tribuun (63) bepleitte hij Cicero's voorstel om de eedgenooten van Catilina
zonder vorm van proces met den dood
te straffen en verdedigde sedert, aan
't hoofd der aristocratische of senaatspartij , met hart en ziel de republiek
tegen de aanslagen van Caesar, Pompejus en Crassus. In den burgeroor
(49) volgde hij Pompejus en begaf-log
zich na den slag van Pharsàlus naar
Africa , om zich met zijne troepen bij
Metellus Scipio te voegen. Na de
neerlaag bij Thapsus (46) zocht hij
een laatste toevlucht in Utica, met
het voornemen om eerder te sterven
dan zich over te geven. Alle hoop
verloren ziende , gaf hij zich op zijn
rustbed den doodsteek.
Cattj. Zie CHATTI.
Catullus, C. V a l e r i u s, de grootste der rom. lierdichters , te Verona (87)
geboren , werd te Rome met Corn.
Nepos , Cicero en andere mannen van
naam bevriend en wisselde de genoegens van 't stads- met die van 't landleven af op een buitengoed, dat hij in
de nabijheid van Tibur of van Sirmio
bezat. In 't geleide van den propraetor
Memmius begaf hij zich (57) naar
Bithynie en bezocht op de terugreis
't graf zijns broeders te Troas, om
weldra ook zelf (54) door een ontijdi-

gen dood verrast te worden. De grootere en kleinere, voor een goed deel
in hun soort eenige gedichten van
Catullus, die van een ongemeen talent
en van een in liefde als in haat even
hartstochtlijk karakter getuigen, bekoren door lieflijke gedachte en warm
gevoel , door keurige taal en afwisselende maat.
Catulus. 1) C. L utatius, versloeg
als proconsul (241) de carthaagsche vloot
bij de Aegatische eilanden en bracht
door die overwinning den eersten punischen oorlog ten einde. — 2) Q. L ut a t i u s, versloeg als consul en proconsul (102 en 101) met Marius de
Cimbren bij Verona of Vercellae in
N.Italie , omhelsde als warm aristocraat
de partij van Sulla en liet zich, door
Marius vogelvrij verklaard , in kolendamp stikken (87).
Caturiges , ligurische volkstam in
Gallia Narbonensis tusschen de zee- en
de cottische Alpen met de hoofdstad
E burod'unum (Embrun), eerst door Augustus onderworpen.
Caucasus , Kavxaoos , bergketen in
Azie tusschen den Pontus Euxinus en
de Caspische zee , met 2 hoofdpassen:
Albaniae , Iberiae of Caspiae pylae in
't Z. (nabij Derbent) en Caucasiae
Pylae (pas van Dariel). Bij de oud
Grieken was de Caucasus de eind--ste
paal der wereld aan de uiterste boorden
van den Oceaan. Later gaven de tocht
d. G. uit mis--genotvaAlxdr
verstand dezen naam aan den Paropanisus in Midden -Azie (van daar ook
indische Caucasus geheeten). Eerst
gedurende de mithradatische oorlogen
werd de eigenlijke Caucasus van naderbij bekend.
Caueónes , Kavxcvves , oud- pelasgische volkstam in Klein-Azie , Bithynie , Paphlagonie , ook in Griekenland
(Slis , Achaie en elders) , later verdwenen.
CaudÍum , oude stad in Samnium
aan den straatweg van Capua naar
Beneventum , met de naburige bergpassen Furculae Caudinae ten Z., waar
't rom. leger tegen de Samniten de
befaamde neerlaag leed (321) .
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Caulon.

Celtae.

Caulon, KavAcov a, stad in Bruttium,
ten N.O. van Locri , kolonie van Oroton , bekend door de bijzondere veree ring van den delphischen Apollo.
Caunus , Kavvos , oude stad op de
Z.kust van Carie , cretensische kolonie ,
in een even vruchtbare als ongezonde
streek gelegen , geboorteplaats van den
schilder Protogénes , ook bekend door
de gedroogde vijgen (cauneae).
Caurus , A^OY orY , de onstuimige ,
stormachtige N.W.wind.
Cayster , Kd io-reos, rivier in Lydie
en Ionie , vloeit tusschen den Tmolus
en 't Mesogisgebergte en valt een
weinig N.W.waarts van Ephésus in
de Aegeïsche zee; beroemd door de
Asische of Caystervlakte , die weleer,
zooals heden ten dage nog, van zwanen wemelde.

gehouden , die uit Saïs met eene kolo.
nie naar Attica verhuisde.
Cecryphaléa , KexvpáAeta , eiland
in de Saronische golf, aan de O.kust
van Argolis , tegenover Epidaurus.
Celaenae , KE),acvat , groote stad in
Z.Phrygie, met de bronnen der rivieren Maeander en Marsyas , met fraaie
tuinen , eene diergaarde , een door Xerges gebouwd bergkasteel en eene grot,
waarin de huid van den door Apollo
gevilden Marsyas opgehangen was.
Celetrum , stad van Orestis in 't W.
van Macedonie, op een schiereiland van
't lacus Castóris , nu Castoria.
Celëus, KE2sds, oude koning van
Eleusis, die Demèter op hare zwerftochten zoo gastvrij ontving , dat ze,
uit erkentenis, zijn éénen zoon Demophon onsterflijk wilde maken en hem

'

Cebenna , nu Cevennen , gebergte
in Z.Gallie, N.O.Qvaarts tot aan Lugdünum (Lyon) tusschen de Arverniërs
en Helviërs.
Cébes , KÉ f js , van Thebe, leerling
en vriend van Socrates, wiens allegorisch tafereel van 't menschlijk leven
(H vak) nog bestaat.
Cebrén is , Oenone , als dochter van
den riviergod C e b r e n in Troas.

CeCrO

Cecides, Kixsís, oud-atheensch
dithyrambendichter.
Ceeropia, Kexconta, burgt der stad
Athene = Acropolis; bij dichters =
—
Athene zelf.
de
AtheeKEx
o^tí^ac
idae
p
,
ners, naar Cecrops.
Cecrops, Ksxoon , pelasgisch koning
van Attica, stichter der burgt Cecropia, half als mensch half als slang
voorgesteld (bu pv^s , geminus), verwekte bij Aglauros (eene dochter van

Actaeus) Erysichthon, Aglauros, Herse
en Pandresus , deed in den wedstrijd
tusschen Poseidon en Athene om 't bezit van Attica uitspraak ten voordeele
der godin en legde aldaar de eerste I
grondslagen van beschaving door 't ver- I
bod van menschenoffers, door de instel- I
ling van 't huwelijk , van godsdienstplechtigheden enz. In later tijd werd
Cecrops voor een geboren Aegyptenaar

ter zuivering in 't vuur neerlei en,
toen deze ten gevolge van 't noodgeschrei zijner moeder Metanira verbrand
was , hare gunsten op 't andere kind

Triptolémus overdroeg. Celeus werd
voor een der eerste priesters, zijne
dochters voor de eerste priesteressen
van Demeter te Eleusis gehouden.
Celsus , A. C o r n e 1 i u s , rom. geneesheer uit den eersten keizertijd , van
wiens encyclopedisch werk De artibus
nog 8 boeken De medicina over zijn.
Celtag, Kekaí, bij de Ouden ook
onder den naam van Galaten en Gallen bekend, machtige volkstarn, die
zich sedert onheuglijke tijden over de
grootste helft van W.Europa en in
't bijzonder over Gallip , den hoofdzetel
van hun gebied , tusschen de Garumna
(Garonne) ten Z., de Sequána (Seine)
en Matrona (Marne) ten N. uitstrekte.
Behalve dezen hoofdstam in Gallie
woonden er oudtijds Celten in Hispanie
(Celtiberen), in Britannie, in Belgie,
in Gallia Cisalpina ten Z. van de Alpen,
op de Alpen en langs den Donau , in
Illyrie op den berg Scordus (Scordisci),
in Macedonie , in Thracie , in Galatie
(Tolistobogen , Trocmiers en Tectosagen) . Later werden ze door de Bomeinen , Gothen en Vandalen naar de
kusten verdrongen en leven thans nog
gedeeltelijk in de bewoners van Bre-

Celtiberi.

Cephalus.

tagne , van Wales , van de schotsche
hooglanden en de baskische provincies
voort. De Celten waren gespierd en
forsch van bouw , leefden voor oorlog
en jacht , hadden lang , blond of ros
haar en droegen wijde broeken.
Celtibéri , de krijgshaftige en vrijheidlievende bewoners van Celtiberie
(een bergland in 't hart van Hispanie),

land verdreven werden tot naar den
berg Pindus op de grenzen van Epirus.
Onder de Centauren zijn bijzonder bekend Nessus en Chiron.
Centimáni. Zie HECATONCHEIRES.
Centum cellae, nu Civita Vecchia,
havenplaats in Etrurie met eene villa
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van T raj ánus.

Centuripae , Kavro' njza, nu Cen-

half Celten uit Gallie overgekomen, torbi , aloude stad aan de O.zijde van
half Iberiers of inheemsche bevolking; Sicilie , Z waarts van de stad Aetna,

ze strekten hun gebied onbelemmerd
heinde en ver uit , doch moesten, na
een bloedigen sedert den tweeden punischen oorlog tot aan den dood van
Sertorius (72) telkens hervatten worstel
voor Rome's overmacht bukken.-strijd,
Cenabum , hoofdstad der Carnuten
aan de Liger (Loire) , later Civitas
Aurelianorum (van waar nu Orléans) ,
met levendigen handel , door Caesar in
`de asch gelegd.

met welig bouwland.
Cëos , K'oV , nu Zia , eerre der
Cycladen in de Myrtoïsche zee tusschen
kaap Sunium en 't eiland Cythnus, met
vruchtbaren bodem en gezegend klimaat. In de hoofdstad Iulis was Simonides geboren (van daar bij Horatius
Cea naenia, Ceae camenae , treur- en
lierdicht van Simonides).
Cephallenia, Kegpa^2îjvía , nu Cefalonia , 't grootste en een der vruchtCenaeum, Kivatov cíx^Oov, N.W. baarste eilanden in de Ionische zee,
kaap van Euboea tegenover de Ther- van Ithaca door een kanaal gescheiden,
mopylae , met een tempel van Zeus.
met de steden Same , Pale , Cranion

Cenehréae , KeyxQeal , O. haven van
Corinthe aan de Saronische golf, voor
den handel met het Oosten gunstig
gelegen, nu Kenkri.
Cenománi, celtische volkstam in Gallie , die in de Ede eeuw v. C. de Alpen
overtrok en zich om en bij den Padus
(Po) in de omstreken van Brixia, Veróna en Mantua vestigde.

Censorinus , rom. taalgeleerde (±
238 n. C.) , verzamelde uit oudere bronnen in zijn werkje De die natali allerlei bijzonderheden over 's menschen
geboorte en den invloed der geesten
en sterren op zijn lot, over verdeeling
en berekening van den tijd enz.
Centauri , Ksvravoot d. i. stieren
aloude volkstam op den berg-doers,
Pelion in Thessalie , om hun ruwen
aard bij Homerus Oi tOrS of cjOES
„wilde dieren" geheeten. In latere
eeuw gingen de Centauren , als geoefende ruiters , voor paardmenschen, uit
de omhelzing van Ixion en eene wolk
gesproten, door. Van ouds her beroemd
is hun veelbezongen strijd met de Lapithen op de bruiloft van Pirithdus ,
waarbij ze half uitgeroeid en uit hun

en Proni.

Cephaloedium , havenstad in 't N.
van Sicilie, nu Cefalu.
Cephalus , Ke' paAoc , zoon van Deïoneus en Dioméde, groot jager en lieveling van Eos , die hem uit minnenijd
aanried de trouw zijner teergeliefde
echtgenoot Procris (of Procne) op de
proef te stellen , door als onbekende
haar te gaan bezoeken. Deze list gelukte. Op 't oogenblik dat ze voor
zijne liefkozingen en giften bezwijken
zou, openbaarde Cephalus wie hij was.
Van schaamte vluchtte Procris uit
Athene naar Creta, waar ze van Artémis een jachthond en een zekertreffende
spriet ontving. Als jong meisje komt
ze nu terug bij Cephalus , die haar uit
begeerte naar hond en spriet zijne
weermin beloofde , waarop ze zich als
zijne gemalin bekend maakte. Dit bracht
eene verzoening te weeg. Procris echter, naijverig op de liefde van Eos,
volgde 't spoor van Cephalus ter sluips
op de jacht en werd bij toeval tusschen 't struikgewas door de nimmerfalende spriet getroffen. Na den dood
van Procris ging Cephalus naar Thebe,
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Chabrias.

Cepheis.

waar hij Amphitryon de Teleboërs hielp Syrtis Minor , met een gelijkn. stad
en goede haven.
bevechten.
Cercine , Keextv,. 1) Gebergte in
Cephéis , Androméda , als dochter
Macedonie tusschen de rivieren Axius
van Cepheus.
Cépheus, Kippevs. 1) Een aethiopisch en Pontus. — 2) Meer in Macedonie
koning , zoon van Belus , echtgenoot bij den mond van den Strymon.
Cercópes, Kaexw7tzs „apen ", plaag van Cassiopéa en vader van Androméda, werd onder de sterren geplaatst. Bij en speelzieke aardmannetjes , die met
rom. dichters Cepheïus, aethiopisch. — den reusachtigen Herácles , terwijl hij
2) Zoon van Aléus, een der Argonau- zich te slapen gelegd had , den spot
ten , koning van Tegéa in Arcadie , drijven , zich van zijne wapenen meester
sneuvelde met 12 zonen tegen Herácles. maken en hem er mee te lijf vallen,
waaruit zich dan nog verder grappige
Cephisis , Kggpcoís , oudere naam van vertooningen
ontspinnen. Dit sprookje
't meer Copáis (zie ald.).
was zeer populair en speelt bij de Therrivier
1)
in
Krt
ppcoós
,
Cephisus ,
mopylae of wel te Oechalie op Euboea,
Phocis en Boeotie, valt in 't meer Copáis, in Syrie en elders.
nu Cephisso; als riviergod vader van
Cercyon , Ks& xvwv, zoon van PoNarcissus , — 2) in Attica , vloeit van seidon of Hephaestus te
Eleusis, even
den berg Pentelicus Athene W.waarts sterke als wreede reus , die
zijne dochter
voorbij en valt bij de haven Phalérus Alópe levenslang gevangen hield en
in zee.
allen , die weigerden zich met hem in
Ceramicus , Kepa,ustxós ,,pottebak- 't worstelen te meten , doodde , doch
kersmarkt", naam van 2 pleinen in en eindelijk door Theseus overweldigd en
buiten Athene , 't laatste de begraaf- omgebracht werd.
plaats van voor 't vaderland gesneuvelde
Cereális , Q. P e t i l l i u s, ervaren
helden.
en krijgshaftig veldheer, voerde onder
Ceramus, K^oauos, nu Keramo, Vespasiánus, wien hij tegen Vitellius
dorische zeestad in Carie, aan een ge- krachtig ondersteund had , 't opperbevel
lijkn. golf.
tegen de onder Civilis opgestane BataCerasus , Kapaaovs , welvarende ko- vieren (70) en bestuurde Britannie daarlonie van Sinópe aan den Pontus Eu- na zóó voortreflijk , dat een opvolger
xinus , van waar Lucullus een edeler hem bezwaarlijk evenaren kon.
Céres Zie DEMETER.
soort van kersen naar Italie overbracht;
nu Keresoen.
Cerinthus, KKetv9os, oude stad op
Ceraunii montes , Ks^Oavvca ó^O^ , de O.kust van Euboea, aan de rivier
nu Kimara , steil langs de kust van Budorus.
Cestrine , K€oroívi , landstreek op
Epirus afdalend gebergte , door velerlei
onweêr (xz9avvós) en gevaarlijke klip- de O.kust van Epirus tusschen Chaonie
en Thesprotie, met de stad C e s t r i a.
pen berucht.
Cetéi , KKretoc , volk in Mysie, aan
Cerberus , K(ef s^Oos , de heihond,
zoon van Typhon en Echidna, met 50, de rivier Cetius in den omtrek van 't labij lateren met 3 koppen , met slangen tere Pergamum, in de Odyssee vermeld.
Ceutrones , volkstam 1) in Gallia
om den hals en den staart van een
draak , gelegerd in een hol aan gene Narbonensis ten N. der Salassiers (in
zijde der Styx, waar Charon de afge- de dalen Maurienne en Tarentaise) , —
2) in Gallia Belgica nabij 't tegenw.
storvenen aan wal zette.
Cercasórum , Keexó. iwOov, stad in Kortrijk of Brugge in Westvlaanderen.
Cevenna = Cebenna.
Beneden-Aegypte aan den Nijl tusschen
Ceyx. Zie ALCYONE.
Pelusium en Canóbus.
Chabóras = Aborrhas.
Cercina, -itis, nu Kerkena, 2 door
Chabrias, Xaf oías, atheensch beeene brug verbonden eilandjes vóór de
N.kust van Africa, in den mond der velhebber te land en ter zee , vocht
.

Chaeronea.

Chaones.

met niet minder moed en beleid dan
geluk in den corinthischen oorlog tegen
Agesiláus (393) , tegen de Perzen op
Cyprus (388) en in Aegypte (385) ,
tegen de Spartanen in Boeotie en bij
Naxos (377-376) , tegen Charidèmus
in Thracie (358) en sneuvelde eindelijk
in den oorlog tegen de afgevallen zeestaten bij 't beleg van Chios (357).
Chaeronëa , XatQcoveta , stad in
Boeotie aan den Cephisus op de grens
van Phocis , bekend door de geboorte
van Plutarchus en door de overwinning
der Boeotiërs op de Atheners (44'?),
van Philippus v. M. op de Grieken
(338) en van Sulla op 't leger van
Mithradates (86); nu Capurna met merkwaardige bouwvallen , een in de rots
uitgehouwen schouwburg , eene waterleiding en den marmeren leeuw , die
't graf der bij Chaeronea gevallen Boeotiers versierde.
Chalaeum , Xa%aiov, havenstad der
ozolische Locriers aan de Crissaeïsche
golf, op de grens van Phocis.
Chalastra , Xak ozOa , stad in Macedonie , aan den mond van den Axius.
Chaleé, Xa; , eiland in de Car-

bewoond, later door Ioniers uit Attica
bevolkt en na de perzische oorlogen
aan Athene onderhoorig. Van den
alouden handel en bloei der inwoners
getuigen talrijke volkplantingen, met
name die op Chalcidice (zie aid.), Cumae
(bij Vergilius Chalcidica arx) en Nola
in Italie , Naxos op Sicilie. Te Chalcis waren geboren de redenaar Isaeus,
de dichters Lycophron en Euphorion. —
2) Stad in Aetolie, aan de uitmonding
van den Euénus, bij den berg Chalcis
(van daar `Yroxa1xís).
Chaldaea, Xa1dala, Z.W. deel van

107

Babylonie tusschen den Euphraat en
de Arabische golf, een vooral ten gevolge der vele kanalen en waterleidingen bij uitstek vruchtbaar land. Later
werd onder Chaldaea geheel Babylonie
verstaan. Xenophon en Strabo spreken
van een Chaldaea in 't N. van Mesopotamie. De Chaldaeërs (C h a l d a ei,
Xa b aiot) behoorden denklijk eerst in
Armenie te huis en zakten al vroeg
naar de lagere vlakten van Z.Azie af.
In Babylonie bezaten ze , als priester en geleerdenkaste, een onbeperkt gezag
en legden zich inzonderheid op sterre en tijdrekenkunde toe; doch later door
de perzische Magiërs verdrongen , gaven ze zich geheel over aan sterre wichelarij , die ze o. a. te Rome tegen
en in den keizertijd aan den man

pathische zee, tusschen Cos en Rhodus.
Chaleédon , Xa2xr7€3o5 ' , grieksche
stad aan de Propontis, bij den ingang
van den thracischen Bosporus , tegenover Byzantium , door Megára gesticht
brachten.
(685) , in later eeuw aan Bithynie onder
Chalestra. Zie CHALASTRA.
140 grootendeels ontvolkt-horigen
ChaI bes, Xá).vflss, vermaarde volk ten behoeve der nieuwe hoofdstad Nistam van bergwerkers en ijzersmelters
comedia.
Chaleidicé , Xa,%a uíxj, schiereiland in 't Z.O. van Pontus. De Chalybes
tusschen de Thermaïsehe en Strymoni- van Xenophon op de grensgebergten
sche golf, ontleent zijn naam aan de van Mesopotamie zijn wel dezelfden als
vele volkplantingen van Chalcis aldaar de Chaldaeërs.
Chalybon , Xa2vfkbv, in 't O. T.
en splitst zich als een drietand in de
Helbon , groote stad in 't N. van Syrie.
landtongen Acte , Sithonia , Pallène.
Chamávi , germaansche volkstam, die
Chaloiwwous, Xa txtocxos, een bijnaam der godin Athene te Sparta , aan vroeger aan den Rijn, `vervolgens 0.den alouderi , met haar metalen stand- waarts in 't land der Bructeren en later
beeld en met tal van metalen reliefs tusschen de Weser en de Harz woonde.
prijkenden tempel ontleend.
Chaónes, Xáovcs, pelasgische volk Chalcis, Xaíixis. 1) Nu Egripo, stam in Epirus, van ouds in 't bezit
oude hoofdstad van Euboea tegenover van 't geheele land , later beperkt tot
Aulis, door eene brug over den Euri- de kust tusschen de rivier Thyámis en
pus met het vasteland verbonden, was 't A croceraunisch gebergte. Van daar
weleer door de Abanten of Cureten bij rom. dichters Chaonius pater , Ju-
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Chaos.

Chauci.

piter van Dodona, Chaoniae coiumbae, doch altijd als in een waas van reine
I onschuld, met den glimlach van eeuwige
de duiven van 't orakel te Dodona.
Chaos, Xáos , van xatWo „ik gaap", jeugd en vreugd. Zie GRATIAE.
Chariton , Xaet'raw , ware of verde oneindige ruimte , in en uit welke

zich volgens de oude scheppingsverhalen
't heelal ontwikkelde door de scheiding
van aarde, lucht en zee. Bij Hesiódus
is Chaos met Tartarus (onderwereld) ,
Eros (liefde) en Gaea (aarde) de eeuwige
grondstof van al 't bestaande. Uit den
Chaos ontsproten Nyx (nacht) en Erébus
(eeuwige duisternis).

Charádra, Xaoáóoa, stad in 't N.W.
van Phocis nabij 't riviertje (Jharádrus
op een heuvel Z.waarts van Lilaea .
Chares , Xaer^s. 1) Atheensch bevelhebber , die zich, bij gebrek aan
ware verdiensten , door kunstgrepen ten
koste van beteren wist te verheffen en
't volk te blinddoeken , zoo zelfs dat
zijne ambtgenooten Iphicrates en Ti-

dichte naam van den griekschen auteur
der liefdesavonturen van Chaeréas en
Callirrhoe (± 400 n. C.).

Charmádas , Xao,uádas, academisch
wijsgeer en redenaar te Athene (± 110),
door Cicero wegens zijn onderwijs,
zijne welsprekendheid en zijn geheugen
hoog geroemd.

Charmandë , XaCaaróq, groote stad
in Mesopotamie aan den Euphraat.
Charon , Xá^Owv, zoon van Erébus,
de stokoude , haveloos gekleede, langgebaarde veerman , die de schimmen
voor een den dooden in den mond gelegden obool in eene boot over de rivieren der onderwereld roeide.
Charondas ,

XaOCOVBas ,

beroemd

mothéus in den bondgenootenoorlog op wetgever van Catana en andere kolonie -

zijn aandrijven als verraders afgezet
werden (356). In den phocensischen
zoowel als in den olynthischen oorlog
bleef hij tot in den slag van Chaeronéa
(338) onafgebroken 't commando voeren — 2) Van Lindus op Rhodus, geliefde leerling van Lysippus, beeldhouwer, die den beroemden kolos van den
zonnegod te Rhodus vervaardigde
a 300).

Charitas, XáOCZEs, de 3 Bevalligheden , bij Hesiódus dochters van Zeus en
Eurynóme : Euphrosyne (Ev<ppoOVVq)

Aglaia (^4y^, t`a) en Thalia (OaAta) •
te Athene: Hegemone (ysuóvq) en
Auxo (Ai th) te Sparta : Cleta (K2i7ra)
en Phaënna (cïiauvva). Zij warent, die
alles in hemel en op aarde met een
tooversluier van lieftalligheid omhulden
en met een geest van argelooze blijmoedigheid verhelderden. Onder de
edele kunsten beminden ze bovenal gezang en dans (99tAna4uoi brol) en waren,
overeenkomstig haar wezen, gezellinnen
en dienaressen van Aphrodite , met de
Muzen, met Hermes en Peitho bevriend.
Te Orchoménus in Boeotie was de Charites een door wedstrijden van dichters
en zangers opgeluisterd feest Xaeícta
gewijd; in kunstwerken werden ze
gekleed en later naakt voorgesteld ,

steden van Chalcis in Sicilie en Z.Italie
(± 550) . Zijne voor een deel van elders ontleende wetten waren kort en
krachtig, ondubbelzinnig en gestreng.
Naar luid van 't verhaal bezegelde hij
,
ze met zijn eigen bloed, door zich t
zwaard, waarmee hij onvoorbedacht
tegen de wet in de volksvergadering
verschenen was , op staandevoet in de

borst te stooten.

Charybdis . Zie WYLLA.

Chatti , een der voornaamste volk stammen van Germania , bij Caesar
onder den onjuister naam van Sueben
vermeld , ten W. door den Rijn , ten
I N.O. door de Visurgis (Weser) en ten
Z. door de Agri Decumátes begrensd,
met de hoofdstad Mattium , wisten,
I hoewel herhaaldelijk door Drusus, Germanicus en later nog door Domitianus
I beoorloogd, hunne vrijheid te handhaven en hun gebied uit te breiden,
in 't bijz. na den val der Cheruscen.
I Chauci, machtige volkstam in 't N.W.
I van Germanie tusschen de Amisia (Eems)
I en Albis (Elbe) , die , door Drusus onderworpen, de Romeinen tegen de CheI ruscen hielpen , doch , weldra weder
afgevallen , zich (70 n. C.) met Claudius
Civilis verbonden. In de 3e eeuw lager
I afgezakt , deden ze strooptochten in

Chelidoniae insulae.
Gallie en versmolten mettertijd in de
Saksen.
Chelidoniae insulae, Xs t&'vtac vijoot
„Zwaluweneilanden", 3 (eig. 5 in getal)
aan de Z.O.zijde van Lycie, tegenover
kaap C h e l i d o n i u m (nu Chelidoni) ,
te midden van gevaarlijke ondiepten en
de felle branding der in den regel
stormachtige zee op de steile klippen
der kust.
Chelonátas , XE).covchas , nu kaap
Tornese , westelijkst voorgebergte van
den Peloponnèsus in Elis, tegenover
't eiland Zacynthus in 't N. der gelijkn.
golf.
Chemmis , Xsu,ucs , later Panopolis,
oude stad in Boven -Aegypte aan den
0. Nijloever, met linnenweverijen,
steengroeven en een tempel van Perseus.
yp , aeg. Choefoe , koChèops , X'o
ning van Aegypte uit de 4de dynastie,
die de eerste en hoogste pyramide ten
N.W. van Memphis (bij Gizeh) bouwde.
Chéphren , Xip v , aeg. Chafra,
broeder en opvolger van Cheops in
Aegypte , die de tweede groote pyramide bouwde.
Chersonésus , Xeo'v'pioc ,schiereiland" van x'OOoc „vastland" en cros
„eiland". 1) Thracica of Chersones u s zonder meer, smalle strook lands
ter lengte van 420 stadiën tusschen
dei Hellespont en de golf van Melas,
met het vasteland van Thracie door
eene in 't N. bij Cardia met een muur
van 36 stadiën afgesloten landengte
verbonden , in bezit genomen door tal
van grieksche , met name atheensche
koloniesteden , die later de Perzen , ver
Macedoniers , eindelijk de-volgensd
Romeinen in handen vielen. --- 2) T a urica, Cimmerica of Scythica,
nu Krim, tusschen den Pontus Euxinus , den cimmerischen Bosporus en
de Palus Maeótis gelegen , door eene
landengte van 40 stadiën bij Taphrae
(Perekop) met het vasteland verbonden, voerde naar Athene en 't overige
Griekenland overvloed van koren uit. —
3) C i m b r i c a, in 't N. van Germanie,
nu Jutland. -- 4) A ure a, in Achter
5) M a g n a, op-Indie,uMalc.
de kust van Marmarica of liever van

Chios.
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Cyrenaica in Libye , nu Raxatin. —
6) Landtong tusschen Epidaurus en
Troezen in Argólis, nu kaap Chersonisi. — 7) Landtong van Attica , van
Sinópe , van Athos , van Teos , van
Carthago enz.
Cherusci, machtigste der germaansche volkstammen tusschen de Visurgis
(Weser) , de Silva Bacénis en de Albis
(Elbe) woonachtig, werden door de
Romeinen onder Drusus 9 v. C. 't eerst
bezocht en met Rome bevriend, doch
vielen ook weder af en brachten onder
Arminius (9 n. C.) , aan 't hoofd van
een volkenverbond , de legioenen van
Quintilius Varus een bloedige heerlaag
toe. Meer dan door de rom. wapenen
werd hunne macht gefnuikt door inwendige verdeeldheden , die 't oppergezag in handen der naburige Chatten
brachten.
Chilon , Xsl.Zow , van Sparta, een
der 7 wijzen van Griekenland (± 590),
Wien o. a. de vermaarde spreuk yvtc
dsavzóv (ken u zelven) toegekend werd.
Chimaera , Mgat a , vuurspuwend
monster, van voren een leeuw , in 't
midden eene geit, van achteren een
draak, richtte in Lycie groote ver
aan en werd door Belle--woesting
rophon gedood ; bij Hesiodus de dochter van Typhon en Echidna, met een
leeuwe-, geite- en drakekop. In later
tijd werd de Chimaera ook naar elders
over- en met den een of ander vulkaan,
zooals er o. a. een in Lycie bij Phasèlis
was, in verband gebracht.
Chios , Xtos , nu Scio , een der
grootste en beroemdste eilanden der
Aegeïsche zee , tegenover 't schiereiland
van Clazoménae, aan de kust van Ionie,
eerst door tyrrheensche Pelasgen , later
door Ioniers bevolkt, was langen tijd
de parel der ionische bondstaten , met
een sterke zeemacht , uitgebreiden han
rijken uitvoer der edelste pro--deln
ducten , als wijn , marmer , mastix,
vijgen enz. Aan Perzie • 494 cijns plichtig geworden, stelde 't zich 479
onder de hegemonie van Athene , aan
welke 't , na herhaalden zwaargestraften afval , 358 voor goed ontviel. De
ongemeene welvaart werd door fijnere

110

Chirisophus.

Cibyra.

geestbeschaving verhoogd. Aan Chios
kende de Oudheid de meeste aanspraak
toe op den roem der geboorte van
Homerus ; 't was de zetel der Homeriden en 't vaderland van den treur speldichter Ion , van den geschiedschrijver Theopompus, van den sophist
Theocritus enz. De hoofdstad Chios
(nu Khio) op de O.kust bezat een
ruime haven.
Chirisóphus, Xec^oí000pos, spartaansch
veldoverste , die Cyrus den jongere
tegen Artaxerxes (401) volgde en, na
den slag bij Cunaxa en den moord
der grieksche g eneraals , op den terugtocht der 10.000 met Xenophon 't op-

(± 420) . — 2) Van Iásus , pruldichter
in 't geleide van Alexander d. 0-. , die
men o. a. zei dat hem voor eiken vers regel een goudstuk gaf en liever een
Thersites van Homerus dan een Achilles
van Choerilus zou willen zijn.
Chonia, Xwvía, oudtijds de landstreek in Z.Italie , die de Z.O. helft
van Lucanie en de O. helft van Bruttium tot aan 't voorgebergte Zephyrium besloeg , met een oenotrische bevolking.
Chorasm Í i , Xoea' utoc , nomadische
volkstam in Sogdiána , aan de oevers
en op de eilanden van den Beneden -

Oxus.

perbevel voerde.

Chrysé , X^OVar^ , stadje op de W.kust van Troas , nabij Thebe, met een
en rechtvaardigste onder alle Centau- tempel van Apollo (I^utv8EVs). Zie
ren, zoon van Cronos en Philyra, op CHRYSEIS.
den berg Pelion woonachtig, was door
Chryséis, Xevogis, Astynome, dochApollo en Artémis in de jacht, mu- ter van Chryses, den priester van Aziek , geneeskunde , gymnastiek en pro- pollo te Chryse, door Achilles op een
fetie onderwezen en werd op zijne beurt strooptocht gevangen genomen en uit
de leermeester der meeste helden , als den buit als slavin toegedeeld aan
Iàson , Asclepios, Theseus, Achilles en Agamemnon, die haar echter ten geDiomédes. Zijn geliefden kleinzoon volge eener door Apollo in 't grieksche
Peleus schonk hij op de bruiloft met leger gezonden pest aan haren vader
Thetis de ontzaglijke speer, die Achilles teruggaf.
later droeg , redde hem uit de handen
Chryses. Zie CHRYSEIS.
der Centauren en bracht hem zijn
Chrysippus X2v atniros, stoïsch
zwaard, dat Acastus verborgen had , wijsgeer van Soli in Cilicie (± 280terug. Door de Lapithen van den Pelion 209) uit de school van Zeno en
verdreven, werd Chiron te Malea door Cleanthes, wiens opvolger hij werd,
een der vergiftigde pijlen van Herácles, vurig bestrijder der academische, peterwijl hij met de andere Centauren ripatetische en epicureïsche leer zoovocht , zonder opzet onheelbaar gewond wel in zijn hooggeroemde lessen als in
en droeg , om niet eeuwig te lijden, zijn talrijke werken, die op fragmenten
zijne onsterflijkheid aan Prométheus na verloren zijn.
over. Zeus plaatste hem als boogschutChrysopolis , Xev,o''ro2cs , versterkter onder de sterren.
te reede in Bithynie aan den thracischen
Choaspes, Xoaa zjs 1) Nu Kerah, Bosporus , tegenover Byzantium , nu
rivier in Susiana, tak van den Tiger, Scutari.
met kristalhelder water, dat de perziCibális, stad in Beneden-Pannonie ,
sche koningen op hunne tochten in zil- bekend door de overwinning van Converen kruiken medenamen. — 2) Ri- stantij n d. G. op Licinianus.
vier in Indie , nu Attok , valt in den
Cl byra , Kífivea. 1) Magna, oude,
Cophen (Kaboel).
aanzienlijke stad van Groot-Phrygie op
klipvormige
Choerades , Xot@d5Es ,
de grens van Carle , 2 2 uur gaans in
eilandjes bij Tarente.
omtrek, bezat, door eigen vorsten geChoerilus, Xoíeti os. 1) Helden- regeerd , een uitgestrekt gebied en
dichter van Samos, bezong de overwin bloeide tot onder de Romeinen , die
Atheners op de Perzen-nigedr haar 83 onderwierpen , vooral door
Chiron , XElecov , de verstandigste

,

.
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ijzerfabrieken ; nu Chorzoem. — 2)
Pary a, stad in Pamphylie op de grens
van Cilicie , nu Iboera.
Cicëro , M. Tullius , van Arp-inum
(106-43) , werd te Rome zorgvuldig
opgeleid en eerst door den dichter
Archias in de fraaie letteren , vervolgens door Q. Mucius Scaevi Ia in de
rechtsgeleerdheid , later door Phaedrus
in de epicureïsche , door Philo in de
academische , door Diodotus in de
stoïsche wijsbegeerte, door Molo van
Rhodus in de grieksche redekunst onderwezen. Na onvermoeide studie trad
hij 81 met geluk in een civiel proces
voor P. Quintius , 80 in een crimineel
proces voor Sex. Roscius van Ameria
op , vertrok 79 naar Griekenland en
hoorde te Athene, waar hij zijne levens
vriendschap met Atticus sloot -lange,
den wijsgeer Antióchus en den rhetor
Demetrius , in Klein-Azie de beroemdste redenaars, te Rhodus zijn vroege ren leermeester Molo en den stoicijn
Posidonius. Naar Rome (77) teruggekeerd, baande hij zich , door den
roem van welsprekendheid en braafheid,
den weg tot de hoogste eerambten ,
werd 75 quaestor op Sicilie , 69 aedilis
curulis , 66 praetor en 63 consul , doch
hield te midden der staatsbeslommeringen zijne rechtspraktijk en letteroefeningen ijverig bij. Op verzoek der
Sicilianen aanvaardde hij 70 't proces
tegen den beruchten Verres , verdedigde 66 de leg Manilia ten gunste van
Pompejus en verijdelde als consul (63)
de samenzwering van Catilina , wiens
eedgenooten hij zonder vorm van proces
liet ombrengen, waardoor hij zich den
eerenaam van vader des vaderlands
verwierf, maar tevens den haat der
volkspartij op den hals haalde. Weldra
(58) dan ook door zijn bittersten vijand
P. Clodius hardnekkig aangevallen en
krachtens diens blijkbaar tegen hem
gericht wetsvoorstel ter zake van wederrechtlijk aan rom. burgers voltrokken doodstraf met den banvloek bedreigd, nam hij op raad zijner vrienden
de wijk naar Griekenland, van waar
hij (5'7) na 16 maanden bij volksbesluit
teruggeroepen werd. Dan op nieuw
door Clodius bestookt , in zijn politiek

leven door vrees en hoop geslingerd,
met rechtszaken overladen, zocht hij
eene wijl verademing op 't land, om er
voor zijn geliefkoosde studiën te leven,
verdedigde 52 , hoewel vruchteloos,
den als moordenaar van Clodius vervolgden Milo en werd 51 door den
senaat zijns ondanks met 2 legioenen
als proconsul naar Cilicie gezonden.
Bij zijn terugkeer (49) stond de burgeroorlog tusschen Caesar en Pompejus
op 't uitbarsten; na lang dralen en
aarzelen koos hij partij voor den laatsten , stak in Juni naar Griekenland
over en keerde na den slag bij Pharsiilus (48) met verlof van Caesar 47
naar Rome terug. Daar vond de bitter
teleurgestelde man zijn eenigen troost
in de stille beoefening der wijsbegeerte
en trad in 't openbaar nog driemaal
op : voor Martellus (46) , voor Ligarius
en koning Dejotárus (45) totdat (44)
Caesar's dood hem weer in den maal
staatsberoeringen sleepte.-stromde
Aan 't hoofd der senaatspartij vervolgde
hij M. Antonius in zijn philippische rede
een onberaden ijver,-voeringmt
die hem den dood berokkende. Door
de driemannen vogelvrij verklaard, werd
hij op de vlucht, nabij zijne villa te
Formiae , vermoord (7 Dec. 43) . Anto.
nius liet zijn hoofd en rechterhand aan
't spreekgestoelte nagelen. Bij zijne
eerste vrouw Terentia , die hij 46 verstiet, had Cicero eene teêrbeminde
dochter Tullia en een zoon Marcus,
die , zoo al zijn vader niet geheel onwaardig , hem toch in geenerlei opzicht
geleek. Zijn tweede huwelijk met de
jonge Publilia werd even spoedig ontbonden als gesloten (45). Van nature
besluiteloos en zwak, in geluk ijdel als
een kind , in ongeluk mistroostig als
eene vrouw , was Cicero niet de man
om op 't staatstooneel te midden der
partijen een waardige rol te spelen.
Duurzamer roem oogstte hij in door
de vele van stof en stijl voortreflijke
geschriften , waarmede hij de rom. letterkunde verrijkte. Als redenaar had
hij onder de Romeinen zijns gelijke
niet, volgde als wijsgeer bij voorkeur
de academische leer en trok van zijne
rechtskennis vooral als pleitbezorger
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partij. Tot Cicero's redekundige
werken behooren o. a. De oratore (55) ,
Brutus de claris oratoribus (46) , Orator
(46). Van zijne redevoeringen bestaan
nog volledig ± 57, o. a. 6 tegen Verree(70) , 4 tegen Catilina (63) , 14
philippische tegen Antonius (44-43) ,
die voor Roscius van Ameria (80) ,
voor de leg Manilia (66) , voor Cluen•ius (66) , voor Milo (52) , voor Q.
Ligarius (46). De staatkunde betreffen
.De republica (54) en De legibus (52)
de zedekunde: De o/aciis (44); Cato
Maior sine de senectute en Laelius sine
de amicitia (44) ; den godsdienst: De
deorum natara en De divinatione (44)',
de wijsbegeerte: Lie finibus bonorum et
malorum (45) en Tusculanae disputatienes (44) . Cicero's uitgebreide briefwisseling (Epistolae ad familiares s. ad
;

diversos; ad Atticum

;

ad Q. fratrem)

bezit voor de kennis van zijn tijd en
van zijn eigen karakter onschatbare
waarde. Van historische , poëtische en
andere werken is weinig of niets over.
Cieónes, KlxovEs, thracische volkstam aan den Hebrus en langs de kust
tot aan den Lissus.
CÍItCia, KtUda gewest in 't Z.O.
van Klein-Azie, door de Middellandsche zee ten Z., door Cappadocie ten
N., Syrie ten 0., Pamphylie en Pisidie
ten W. begrensd , in 't W. bergachtig,
in 't O. vlak, van daar verdeeld in
Aspera (Teaxaia) nu Itsjil, en Campestris of Propria (11e&dc), nu Adene.
De hoofdstad was Tarsus en de bevolking van syrischen stam. De overlevering ontleent den naam aan Cilix, die,
door zijn vader Agènor zijne zuster
Europa nagezonden , zich in deze streken vestigde. Vóór Alexander d. G.
was 't land eene perzische satrapie, na
Alexander eene syrische provincie en
werd later gedeeltelijk door Tigranes
bezet. De oude bewoners, onder de
Seleuciden naar de gebergten van Cilicia Aspera teruggedrongen , bleven onafhanklijk en waren wijd en zijd te
land en ter zee als vrijbuiters gevreesd,
tot ze door Pompejus met kracht van
wapenen beteugeld en tot onderwerping
gedwongen werden (67--66).
,

,

Ciliciae portae , Haai

Kt xiai,

hoofdpas tusschen Cappadocie en Cilicie
over den Taurus, op den weg van
Tyána naar Tarsus.
Cilielum mare , N.O. gedeelte der
Middellandsche zee tusschen Cilicie en
Cyprus tot aan de golf van Issus.
Cilia, Kt22a, stadje in Troas met
een tempel van Apollo.
Cilnii , een edel geslacht van koninklijken bloede te Arretium in Etrurie,
werd 301 verdreven , doch door de
Romeinen hersteld. Tot dit geslacht
behoorde Maecènas (zie aid.).
Cimbri, N.germaansche volkstam van
onzekere afkomst en woonplaats, denklijk uit de omstreken van Chersonësus
Cimbrica (Jutland) herkomstig. In de
tweede helft der 2de eeuw v. C. zakten ze met de Teutonen , Ambronen
en Tigurijnen, ten getale van 300,000
strijdbare mannen, naar 't zuiden af,
vernietigden tal van rom. legers en
bedreigden Italie met een inval. Achtereenvolgens sloegen ze 113 den consul Papirius Carbo bij Norèia , 4 jaren
later, nadat ze Gallie te vuur en te
zwaard verwoest hadden , den consul
Junius Silánus, 107 Aurelius Scaurus,
den legaat van den tegen de Tigurijnen gevallen consul Cassius Longinus,
105 een leger van 80000 man onder
den consul Cn. Manlius en den proconsul Servilius Caepio. Na een driejarig
verblijf in Hispanie naar Gallie teruggekeerd , werden de Ambronen en Tentonen 102 door C. Marius bij Aquae
Sextiae (Aix), de Cimbren en hunne
bondgenooten 101 door Lutatius Catulus
in vereeniging met den ten vijfden male
tot consul gekozen Marius op de Campi
Raudii bij Veróna in de pan gehakt.
Ciminius, bergrug, woud en meer
van gelijken naam in Etrurie , ten N.W.
van Tarquinii.
Cimmerii , KtuueOtoc. 1) Mythisch
volk bij Homerus vermeld , in 't uiterste
W. der aarde bij den Oceaan , in
eeuwige nacht en nevelen bedolven ;
later in Italie nabij Baiae en 't meer
Avernus , in Hispanie of ook wel aan
den Pontus gezocht. Bij dichters Cimmerii laces, onderwereld. -- 2) Volk-

Cimolus.
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stam in den taurischen Chersonesus en
in aziatisch Sarmatie trokken in de
7de of 8e eeuw v. C. door de Scythen
verdrongen, naar Klein-Azie tot in
Aeolis en Ionie van waar ze door den
lydischen koning Alyattes verdreven
aswerden, evenals uit Medie door koning
Cyaxáres.
Cimólus K4twAos eene der Cycladen tusschen Siphnus en Melos, met
zilvererts en fijne, tot zeep gebruikte
,

,

,

,

kalkaarde.
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overmacht van den senaat tegen 't plebs
en keerde toen naar zijne pachthoeve
terug. Nogmaals werd hij 439 op 80jarigen leeftijd als dictator tot bestrij,

ding van den volksgezinden Sp. Maelius
naar Rome geroepen.
Cinéas Kcws
Thessaliër, vriend
en raadsman vang den krijgzuchtigen
Pyrrhus koning van Epirus, gaf van
zijne overredingsgave vooral in vredes onderhandelingen blijk, o. a. te Rome
na den slag bij Heraclèa (280) hoewel
de senaat zijne voorstellen vastberaden
,

,

zoon van Miltiádes
een van Athene's groote vlootvoogden
uit de perzische oorlogen. Na een paar
gelukkige tochten tegen Thracie en
Scyros (470) stevende hij met de vloot
naar Klein-Azie waar hij vele steden
in Carie en Lydie nam en op één dag
eene volslagen overwinning te land en
ter zee op de Perzen bij den Eurymédon
in Pamphylie behaalde. Na de verbanning van Themistocles en den dood van
Aristides (168) was Cimon Athene's
eerste en eenige bewindsman totdat
hij als aristocraat door den invloed der
volkspartij met Pericles aan 't hoofd,
van lieverleê op zij gedrongen en (460)
door 't ostracisme verbannen werd. Ten
gevolge van de neerlaag der Atheners
bij Tanágra (457) teruggeroepen , bewerkte hij (450) na langdurige onderhandelingen, een wapenstilstand van 5
jaren tusschen Athene en Sparta. Nogmaals (449) met eene vloot van 200
bodems tegen de Perzen uitgezonden,
stierf hij te midden zijner overwinningen
gedurende 't beleg van Citium op Cyprus. Cimon bezat, behalve uitstekende

Cimon K4geov
,

,

,
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afwees.

Cinga, rivier in 't N.O. van Hispania Tarraconensis valt met de Sieoris
vereenigd in den Ibèrus (Ebro), nu
Cinca.
Cingulum nu Cigulo, bergvesting
in Picènum door Labiènus (49) in den
burgeroor l og aangelegd.
Cinna. 1) Ti. Cornelius, beruchte
aanhanger en handlanger van Marius,
,

,

,

speelde een alles behalve eervolle rol
gedurende de afwezigheid van Sulla in
't Oosten (87-84). Toen hij als consul
(8) tegen zijn aan Sulla gezworen eed
met geweld in 't belang van Marius de
macht van den senaat verlamde werd
hij door zijn ambtgenoot Cn. Octavius
uit de stad verdreven richtte, met
behulp van Marius teruggekeerd een
bloedbad onder de partij van Sulla aan
en liet zich driemaal achtereen (86-84)
tot consul verkiezen, doch werd, toen
hij na den dood van Marius (84) Sulla,
die uit Azie terug verwacht werd, te
gemoet zou trekken, door zijne eigen
soldaten te Ancona vermoord.
2) C.
g e 1 v i u s vriend van Catullus, auteur
van een door geleerdheid vrij onverstaanbaar gedicht Smyrna, verloor als
tribuun (44) bij de begrafenis van Caesar
door misverstand 't leven onder de han den van 't verbitterde volk, dat hem
voor zijn naamgenoot, die Caesar's
moord toejuichte aanzag.
Cinyps, Kivvip, nu Cinifo, rivier
,

,

,

—

veldheerstalenten, groote burgerdeugden en was een voorbeeld van minzaamheid en liefdadigheid.
Cinara, Ktvdea, eilandje in de Aegeïsche zee ten O. van Naxos, beroemd door de artisjokken (xtvaoac). I
Cinoinnátus, L. Quintius, een der I
groote erentfeste Romeinen uit de oude
republiek, krachtig van lichaam en van
geest, hanteerde even vaardig de ploeg op de N.kust van Africa tusschen de
als 't zwaard, versloeg 459 als consul I beide Syrten, in een gelijkn. door fijn de Volscen, 458 als dictator de Aequers harige geiten beroemd gewest. Bij rom.
en Sabijnen herstelde in de stad als dichters Ciny hies africaansch.
stren g aristocraat met forsche hand de I Cinyras ktvvQas zoon van Apollo,
,

,

,

,

,

,
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mythisch koning van Cyprus en pries- door Prusias van Bithynie onder den
ter der paphische Ap hrodite, vader van naam van Prusias herbouwd.
Adonis bij zijne dochter . Myrrha of
Smyrna. Van hier Cinyreïa virgo,
Myrrha ; Cinyreïus iuvenis, Adonis.
Circé , Klox, , dochter van Helios
en Perse , zuster van Aeétes , schoonlokkige, zangerige nimf, die 't fabelachtige eiland Aeaea bewoonde en Odysseus , die daar gestrand was , wiens
tochtgenooten zij door een tooverdrank
in zwijnen en later op zijn verzoek weer
in menschen veranderde , een jaar lang
uit liefde bij zich hield. Odysseus verwekte bij haar een zoon Telegenus ,
den mythischen stichter van Tusculum
(bij Horatius Circaea moenia).
Circëii , aloude stad op de N.kust
van Latium bij kaap C i r c e i u m, met
een goede haven en heerlijke oesters,
bij de rom. dichters 't verblijf van Circe.
CircesÍum , Ktexiocov, stad in Mesopotamie , op den O. oever van den
Euphraat, bij de uitwatering van den
Aborrhas, rom. grensvesting in 't Oosten.
Circus. Zie ROMA.
Cirrha. Zie CRISSA.
Cirta, Kl^oza, later Constantina
ter eere van Constantijn d. G. , sterke,
door hare ligging bijna onneembare
hoofdstad der Massyliers in 't O. van
Numidie, zetel van Syphax, Masinissa
enz. , nu Constantine.
Cissêis, Ktocir11s, Hecábe of Theano, als dochters van den thracischen
koning Cisseus.
Cissia , Ktaata , welige landouw in
Susiana bij den Choaspes, met een
onoverwinlijke bevolking. Bij Aeschylus Kwat'a v iro',%t ua , Susa.
Cithaeron, Ko^at div, grensgebergte
tusschen Boeotie, Megáris en -Attica,
aan Dionysus en de Muzen geheiligd.
Citium, Ktucov. 1) Eene der 9 oude
hoofdsteden op Cyprus , die weleer grooten handel met Phoenicie dreef, geboorteplaats van den stoicijn Zeno. —
2) Stad in Macedonie, ten N.W. van
Beroea.
Cius , Kios , nu Chio, oude koopstad
in Bithynie aan een gelijkn. golf van
de Pro p ontis , door Milesiers bevolkt,
door Philippus III v. M. verwoest,

Civilis, Claudius, Batavier van
edel geslacht , fieren geest en ervaren
krijgskunde, die zijne landgenooten in
hun opstand tegen Rome (69-70 n. C.)
herhaaldelijk ter overwinning leidde en
ten slotte een voordeeligen vrede bedong.
Clanis . 1) Rivier in Etrurie, die te
Cortóna ontspringt en bij Volsinii in
den Tiber valt , nu Chiana. — 2) De
latere Liris.

Clanius . Zie LITERNUM.

Claros , KAa os , stadje in Ionie ,
op eene landtong bij Colophon , met een
tempel en orakel van Apollo (K)Aeos).
Clastidium , nu Chiasteggio, grensvesting der Ananen in Gallia Cispadána , nabij den Padus (Po) , bekend
door eene overwinning der Romeinen
op de Gallen (222).
Claterna, stad in Gallia, Cispadána
nabij Bononia (Bologna).
Claudia gens , patricisch geslacht
van sabijnschen oorsprong, sedert 504
te Rome gevestigd, door trotschheid
en overmoed tijden lang , aan de spits
der rom. aristocratie , een geesel voor
't plebs. Onder de plebejische families
van dit geslacht was die van Martellus
de beroemdste.
Claudiánus , Cl audius, van Alexandrie, de laatste der latijnsche dichters
(± 350 n. C.), leefde een tijd lang te
Rome, bezong o. a. in lof- en heldendichten met talent en kunst de daden
zijner begunstigers Stilicho en Honorius en stortte in hekeldichten zijn bittersten gal over hunne tegenstanders
(Rufinus, Eutropius) uit. Bovendien
behandelde hij , als meester in den
alexandrijnschen dichttrant, mythische
stoffen , getuige de aan poëzie rijke,
doch onvolledige .Raptus Proserpinae.
Claudius. 1) Appius Claudius
S a b i n u s (Regillensis), eigenlijk A t t a
Cl a u su s, verhuisde (504) uit de sabijnsche stad Regillum , ten gevolge
van onlusten, met een gevolg van vrienden en clienten naar Rome , waar hun
door de patriciers eene eigen tribus
(Claudia) ter woon afgestaan werd.
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Als consul 495 , bij de secessio van
't plebs 494, bij een hongersnood 493
en ter zake van schuldvorderingen
gedroeg hij zich hardvochtig jegens
de lagere volksklasse. — 2) A p p.
Claudius, een der tienmannen , die
(451) met de samenstelling van een
rom. wetboek belast werden , verhitterde in het tweede jaar door geweldenarijen, met name door een aanslag
op de eerbaarheid van Verginia , de
gemoederen des volks zoo zeer, dat hij
in de gevangenis geworpen werd en
door beulshand 't leven verloor , tenzij
hij 't zich zelven benam. -- 3) A p p.
Claudius C a e c u s (de blinde) , erfde
alle deugden en gebreken van zijn
geslacht, verheerlijkte zijn naam als
censor 312 door eene waterleiding
(aqua Claudia) en den beroemden
straatweg van Rome tot Capua (via
.Appia) , sloeg als consul 296 de verbonden Samniten en Etruriers, als
praetor 295 nogmaals en deed als
blinde grijsaard in den senaat door zijn
donderende taal de vredesvoorwaarden

geleefd had , werd Clodius (20 Jan.
52) bij eene schermutseling tusschen
zijne huurlingen en die van Milo op
den straatweg nabij Bovillae omgebracht.
Claudius . 1) Eigenlijk T i b. C 1 a u di u s D r u s u s Nero G e r m a n ic us,
rom. keizer na Caligula (41-54 n.
C.), de jongere zoon van Drusus Nero
en Antonia , 10 v. C. te Lugdünum
(Lyon) geboren. Na een afgezonderd
leven van letterkundige liefhebberijen
werd hij nog op zijn 50ste jaar door
de praetorianen op den troon gebracht
en behield als keizer zijn vroegere
zwakheid van karakter , die hem , als
speelbal zijner 2 laatste vrouwen Mes saliva en Agrippina en zijner gunste Tingen Narcissus en Pallas , tegen
beter weten en willen tot meer dan
e erre euveldaad verleidde. Nadat Agrip pina hem er 54 toe gebracht had ten
behoeve van haren zoon Nero zijn
eigen zoon Britannicus van de regeering uit te sluiten , werd hij door haar

een redenaar, een rechtsgeleerde en
een dichter waren in zijn persoon vereenigd. — 4) P. Claudius P u l c h er,
verloor als consul 249, door slechte I
voorteekens niet afgeschrikt, een zeeslag tegen de Carthagers bij Drepánum. — 5) P. C 1 o d i u s (= Claudius) I
P u l c h e r, een der dolzinnige onruststokers uit de laatste dagen der republiek, bij zijne eigen partij bijna even
gevreesd als bij de tegenpartij , een
man die zich omkoopen liet en anderen
omkocht en in staatsberoering zijn
eenig heil zocht. Hij ruide in Azie de
soldaten van zijn zwager Lucullus op I
en ontheiligde te Rome door zijn heimlijke tegenwoordigheid ten huize van

anders ook, haakte hij toch naar krijgsroem en trok (43) voor de leus tegen
Britannie , dat hij spoedig weer verliet, om den oorlog aan zijne generaals
over te laten. Claudius bleef altijd
met historische en letterkundige studiën
druk in de weer, waarmee hij echter
weinig eer inlei. — 2) C 1 a u d i u s II
(M. A u r e 1 i u s Claudius) , rom. kei zer na Gallienus (268 —270 n. C.) , Illyrier van geringe geboorte , werd
wegens herhaalde overwinningen op
de Alemannen en 0-othen Gothicus bij genoemd en bezweek na een korte doch
krachtige regeering te Sirmium aan
de pest.

van Pyrrhus afwijzen. Een staatsman , vergiftigd. Hoe rustig en vredelievend

Ciazoménae , K2a^ousvai , eene der
bloeiendste steden van 't ionisch ver bond , aan de Hermaeïsche golf gele gen , later uit vrees voor de Perzen op
een naburig eilandje verlegd. De wijs verlaten, voerde ongestraft een schrik- geer Anaxagóras was er geboren.
Caesar den eeredienst der Bona Dea I
(62) , zette alles op 't spel om zich in de
hoogte te werken , dwong als tribuun
(58) zijn doodvijand Cicero Rome te

bewind, ontzag Pompejus noch Caesar i
en vervolgde als aedilis 56 onder bloedige straatgevechten zijn even woelzieken mededinger Milo tot het uiterste. Als moest hij sterven zooals hij I

Cleanthes, KAsavfh^s, van Assus in
Troas , stoisch wijsgeer uit de school
van Zeno (± 260) , aangaande wien
allerlei anecdoten in omloop waren ,
o. a. dat hij uit armoede te Athene

8*
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's nachts met waterdragen voor tuinbesproeiing den kost verdiende, om zich
des daags ongestoord aan zijne studiën
over te geven. Van 's mans gedichten
is een verheven lofzang op Zeus , van I
zijn aantal wijsgeerige werken een
.enkel fragment overgebleven. I
Clearchus, KAeaexos, spartaansch
vlootvoogd uit de tweede helft van den
peloponnesischen oorlog, werd Byzan- I
tium 403 tegen de Thraciers te hulp
.gezonden , doch wegens ongehoorzaamheid aan de ephoren, die hem op grond
van ongunstige geruchten terugriepen ,
ter dood veroordeeld. In die omstandigheden besloot hij den jongeren
Cyrus, bij wien hij in hoog aanzien
stond, tegen zijn broeder Artaxerxes
met een korps hulptroepen te volgen
(401). Na de neerlaag bijCunaxa
vond hij op den terugtocht bij de rivier ZabatosL cus met andere bevelhebbers van
van 't
leger, door
verraad van Tissaphernes een eerloozen
dood.
Cleóbis en Biton , zonen van Cydippe,
de priesteres van Hera te Argos , door
hunne moederliefde beroemd ; zij toch
trokken op een feestdag bij ontstentenis van lastdieren den wagen hunner
moeder naar den 45 stadiën (1 uur)
verwijderden tempel. De moeder bad
de godin voor hare kinderen tot loon
den meest gewenschten zegen af en
na 't offer sliepen ze in , om niet weder
te ontwaken.
Cleobulus , KAsdf ov t oc van Lindus
opRhodus , een der 7 wijzen van
Griekenland(± 580), evenals zijne
dochter C 1 e o b u 1 e of C l e o b u 1 i n e,
zeer bedreven in snedige , dichterlijk
ingekleede raadsels.
Cleomenes, K so,uevgs. 1) Koning
van Sparta (520-491) , een stoutmoedig en welbespraakt, maar trotsch en
onrustig vorst , sloeg de Argiven in
hun eigen land (520) , hielp de Pisistratiden uit Athene verdrijven (510) en
ondersteunde Isagóras tegen Clisthënes
(508). Door een gekochte orakelspreuk
van Delphi bewerkte hij de afzetting
van zijn ambtgenoot Demarátus, doch
sloeg weldra, na een tweemaal mis-

lukten tocht tegen Aegina , in eene
vlaag van waanzin de handen aan zich
zelven. — 2) Koning van Sparta,
(236-222), spande op 't voetspoor van
Agis IV , wiens weduwe Agiátis hij
gehuwd had, al zijne krachten in, om
door de wederinvoering der oude wetten
en instellingen den nationalen geest te
doen herleven en vernietigde te dien
einde de macht der ephoren. Na lang durige oorlogen tegen 't Achaisch verbond en Antigónus Doson van Macedonie werd hij ten slotte bij Sellasia
(222) reddeloos verslagen en vluchtte
met de zijnen naar Alexandrie , waar
hij aan 't hof ondersteuning zocht, om
naar Griekenland te kunnen terugkeeren. In zijne verwachting bedrogen en
tot het uiterste besloten , riep hij op
een dag dat de koning afwezig was,
met een I2tal vrienden door de straten
iJ'lende, 't volk tot de vrijheid op. Toen
deze toeleg door meer dan ééne om
standigheid verijdeld werd, brachten
ze elkander wederkeerig om 't leven
(220). De kinderen en de moeder van
Cleomenes met haar gevolg werden
op bevel van Ptolemaeus gedood.
Cléon , Kliow zoon van Cleaenétus,
leerlooier van beroep, werd te Athene
icles (429) , wiens
na den dood van Per
vinnige tegenstander hij geweest was,
door zijn geslepen tong en fijngesponnen
kunstgrepen de gunsteling der ultrademocratische partij en voerde 't hooge
woord in de volksvergadering , dreef
(427) 't wreede doodvonnis tegen 't afvallige Mytilene door en bereikte zijn
toppunt van glorie, toen hij volgens
een door zijn medebevelhebber Demosthénes ontworpen plan (425) de op
Sphacteria ingesloten Spartanen gevangen nam en triomfantelijk naar Athene
voerde. Door dit onvoorzien geluk de
held van den dag geworden, werd hij
(422) met een leger tegen den spartaanschen veldheer Brasidas in Thracie
gezonden en sneuvelde overwonnen bij
Amphipblis. Onder den persoon van
den Paphlagonier stelt Aristophánes in
't blijspel „de Ridders" Cleon als een
arglistigen en snoevenden volksmenner
ten toon.
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Cleónae , K2scovat. 1) Aloude stad Azie te midden van oostersche pracht
in Argólis, aan een gelijkn. rivier, en`praal als ware ze koningin van 't rom.
ten O. van Neméa, van waar bij Pin- rijk en volgde hem tegen Octavianus
darns K2eowaios d yt v , de nemeïsche naar Actium (31) , doch nam in 't heetspelen, bij rom. dichters Cleonaeus leo, ste van 't gevecht met hare vloot de
de nemeïsche leeuw. — 2) Stad op vlucht naar Aegypte , werwaarts Antonius haar in zijne neerlaag naijlde.
't voorgebergte Athos in Chalcidice.
zocht ze Octavianus , onder voorCleonymus , KAsthvv,uos , zoon van Nu
waarde
Antonius uit te leveren,
den spartaanschen koning Cleoménes II, tot haar van
belang over te halen ; toen dit
werd om zijn despotieke neigingen door
den raad van de regeering uitgesloten evenwel mislukte en Antonius, op een
valsch gerucht van haren dood , zich
(310) en toen door de ephoren de Tarentijnen tegen de Lucaniers te hulp 't leven benomen had, liet ze zich door
een giftige adder in de borst steken
gezonden. 't Geluk , waarmeê hij den
en stierf (30) in haar 39ste jaar, als de
oorlog voerde , bedierf hij door een
laatste uit het geslacht der Ptolemaeën.
zedeloos gedrag en drukkend bestuur.
Cleóphon , Kilaogxwv, een der woeOm Sicilie en Griekenland onverhoeds
te kunnen overrompelen , bezette hij ligste volksmenners te Athene uit de
't eiland Corcyra en werd door de Ro- laatste jaren van den peloponnesischen
meinen bij een tweeden inval uit Italie oorlog, die met alle macht tegen den
verdreven (302) , door Demetrius Po- vrede met Sparta ijverde en 404 door
liorcétes uit Boeotie (293). Als een de oligarchische partij op een valsche
avonturier dan hier dan daar omzwer- aanklacht uit den weg geruimd werd.
Climax , K,%4. a „trap", W. uiteinde
vende, beproefde hij (272) met Pyrrhus
van Epirus Sparta in te nemen; doch van den Taurus langs de W.kust der
golf van Pamphylie, ten N. van Phaook deze toeleg liep spaak.
Cleopatra, KAeoirar^Oa. 1) Nicht van sélis in Lycie, met een smal, steil,
Attálus en tweede gemalin van Phi- ongebaand pad dicht aan zee. Alexander
lippus v. M. , bij wiens dood zij met liet er voor zijn leger een weg over
haren jonggeboren zoon door Olympias aanleggen tot aan Perge ; nu Ekder.
vermoord werd — 2) Dochter van
Philippus en Olympias , met Alexander
I van Epirus gehuwd. Op hare bruiloft
(336) werd Philippus vermoord. —
3) Oudste dochter van Ptolemaeus
Aulétes , de bekoorlijkste vrouw harer
eeuw , regeerde na haars vaders dood
(51) met haren oudsten broeder Ptolemaeus over Aegypte. Weldra door de
beide voogden Pothinus en Achillas uit
het rijk verdreven , zocht ze zich met
geweld van wapenen recht te ver
verscheen Caesar-schafen.Vp
te Alexandrie (47) , die haar op den
troon herstelde. Sedert regeerde ze
rustig, maar omhelsde na den slag bij
Philippi (42) de partij van Antonius,
wien ze in den vollen bloei harer jeugd
te Tarsus ontmoette en in het toovernet harer bevalligheden verstrikte, zoodat hij haar als een slaafsch aanbidder
naar Alexandrie volgde. Zij vergezelde
haren minnaar op zijne tochten door

Clio. Zie MUSAE.

Clisthénes, K),stot9svis

1) Tyran
van Sic on uit het geslacht der Orthagoriden , tijdgenoot van Solon (± 596),
beroemd door levenswijsheid en moed,
rijkdom en hofhouding , strafte, aan
't hoofd van 't Amphictyonenleger, de
inwoners van Cirrha voor hun vergrijp
tegen den delphischen tempel (590). —
2) Van Athene , kleinzoon des vorigen,
zoon van Megácles en Agariste, grootvader van Pericles , trad na de ver
(510) tegen-drijvngePsta
Isagóras, 't hoofd van den spartaanschgezinden adel , met onbezweken moed en
volharding op en bleef overwinnaar in
den strijd, hervormde , hoewel een der
Alcmaeoniden , uit liefde voor de rechten
des volks , de staatsregeling in zuiver
democratischen geest, verdeelde de burgerij in 10 nieuwe , op topographischen
grondslag berustende, voor 't overwicht
der edele geslachten gevrijwaarde phy.
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len met ± 150 dorpsgemeenten (5i iuot),

Clóta aestuarlum , baai in de W.kust van Schotland , nu Firth of Clyde.

bracht het aantal leden van den raad
op 500 en dat der jury (Heliaea) op 5000,
breidde 't burgerrecht uit en voerde tot
slagboom tegen de tyrannis 't ostracisme en tot plechtanker der algemeene
gelijkheid 't lot bij de vergeving der
gewone eerambten in.
Clitarchus , K2Eízaexos , tochtgenoot
van Alexander d. G. , wiens krijgsdaden
hij niet zonder fabelachtige verhalen te
boek stelde.

Clitomàohus, KAsczóuaxos, van Car-.
thágo, beroemd academisch wijsgeer
te Athene , leerling en opvolger van
Carneádes (-I- 150) , van wiens talrijke
werken, die verloren zijn , enkele door
Cicero vermeld worden , o. a. eene
troostrede , na de verwoesting van Carthago aan zijne landgenooten gericht.
Cl l to r , K2aízcoe , stad in 't N. van
Arcadie aan een gelijkn. riviertje.
Clitumnus, nu Clitunno, riviertje in
TJmbrie , ontspringt in een schilderachtige landouw bij 't heiligdom van
den god Clitumnus en valt met de
Tinia vereenigd in den Tiber.
CI itus , K2si ros. 1) Dapper generaal
en vaderlijk vriend van Alexander d.
G. , wien hij in den slag bij den Granicus (334) 't leven redde , werd te

Maracanda op eendrinkgelag (328)
door Alexander , wien hij door al te
vrijmoedige taal beleedigde , in drift
over hoop gestoken. Alexander was
over deze overijlde daad ontroostbaar.
— 2) Generaal van Alexander d. G.,
vlootvoogd in den lamischen oorlog
(M) , later landvoogd van Lydie , eindelijk (319) admiraal van Polysperchon
tegen Antigónus en Cassander.
Clodius = Claudius.
Cloelia , rom. heldin , eene der aan
koning Porsenna uitgeleverde gijzelaars , die , naar 't oude verhaal , uit
het etrurische -legerkamp ontsnapte en
over den Tiber naar Rome zwom. Door
den senaat teruggezonden, werd ze
door Porsenna met nog andere harer
lotgenooten op vrije voeten gesteld en
met een fraai opgetuigd paard begiftigd.
De Romeinen vereerden haar een ruiterstandbeeld.

Clotho. Zie MOERAE.

Clupéa. Zie ASPIS No. 2.
Clusium , nu Chiusi, een der 12
oude hoofdsteden van Etrurie , weleer
Camers geheeten , op eene hoogte boven
de rivier Clanis , ten Z.W. van een
gelijknamig meertje (la cu s C 1 u s i n u s , nu lago di Chiusi) gelegen,
voormalige residentie van koning Por
wiens beroemde graftombe zich-sena,
in de nabijheid bevond, diende door
hare sterkte de Romeinen tot bolwerk
tegen de Gallen , die haar 391 belegerden en van daar op Rome zelve aftrokken. In den omtrek waren warme
baden.

CIUSÍUs. Zie IANUS.
Clymèné, KAv,uzvq . 1) Dochter van
Oceanus en Tethys , gemalin van
Iapétus en moeder van Atlas, Promètheus en Epimètheus. — 2) Moeder van
Phaéthon (zie ald.).

Clypea = Clupea.
Clytaemnestra, Kí vzac,uv^cs-r^Oa, de
dochter van Tyndareos en Leda, zuster van Castor, Polydeuces en Heléna ,
echtgenoot van Agamemnon , wien ze
bij zijne afwezigheid gedurende den
trojaanschen oorlog ontrouw werd en
bij zijn terugkeer te Mycene met behulp van haren 'minnaar Aegisthus om
't leven bracht, waarvoor ze later op
hare beurt door haren zoon Orestes in
overleg met zijne zuster Electra vermoord werd.
Clytié, KAvzíh, geliefde van Apollo , die van minnenijd verteerd in eene
zonnebloem veranderde.

Cnemldes , Kvr^^Cites, versterkte stad
nabij den berg C n e m i s tusschen
Boeotie en Loeris , van waar de naam
der epicnemidische Locriers.
Cnidos , Kví&os , nu Cnido , eene
der hoofdsteden van 't oude Carie en
zetel van 't Dorisch verbond , op eene
landtong bij 't voorgebergte Triopium ,
met 2 havens en uitgebreiden handel.
De prachtige tempel van Aphrodite
prijkte met het alomberoemde door
Praxitéles gebeitelde beeld der godin.
Cnósus, Kvwaôç, op munten Fvcooós,
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nu Cnossoe , aloude dorische koloniestad
op de N.kust van Creta , residentie
van Minos, beroemd door de verhalen
van Ariadne , den Minotaurus en 't
labyrint. Van hier Cnosia, Cnosis of
Cnosias, 'Ariadne; Cnosia stella de kroon
van Ariadne, gesternte ; Cnosia tellus ,
Creta. De inwoners waren, evenals
alle Cretensers, ervaren boogschutters.
Cooálus , KthxaAo5 , mythisch koning van Sicilie, die Daedalus op zijne
vlucht uit Creta gastvrij ontving en
Minos, die hem daar vervolgde , met
behulp zijner dochters om 't leven bracht.
Cóché , Kwxq , stad aan den Tiger
tusschen Seleucia en Ctesïphon.
Codes. Zie HORATIA GENS.
Cocosátes , volkstam in Aquitanie,
naburen der Tarbellen , ten N. van den
mond der Adour (nu Castets in 't dep.

van Israël , na Alexander d. G. aan
Aegypte en sedert 219 aan Antióchus
van Syrie , ten slotte aan Rome. Onder
de latere keizers ging de naam des
lands in dien van Phoenicia Libanensis
verloren.
Coeltus. Zie CAELIUS.
Coenus , Koivos , een der dapperste
en getrouwste generaals van Alexander
d. G., stierf in Indie.
C010his , Ko)xis. 1) Oudtijds A e a,
vruchtbaar gewest in 't N.O. van KleinAzie , door den Pontus Euxinus ten W.,
door den Caucasus ten N. , door Pontus
ten Z. en Iberie ten O. begrensd, rijk
aan planten en kruiden , aan timmer
pik , hennep , vlas , honig , was,-hout,
goud en vooral aan linnen , werd door
den Argonautentocht al vroeg van naam
bekend en was door een donkerkleurige,
kroesharige, volgens 't weinig gegronde
vermoeden van Herodotus uit Aegypte
herkomstige bevolking bewoond , stond
van ouds her onder 't bestuur van eigen
vorsten , maar werd door Mithradates
Eupátor aan Pontus onderworpen, na
de mithradatische oorlogen aan Rome
cijnsplichtig en onder Trajanus bij 't
rom. rijk ingelijfd. — 2) Bij dichters —
de colchische koningsdochter Medëa.
ColÍas , KWaa , voorgebergte op
de W.kust van Attica, met . een tempel
van Aphrodite (KwAcás).
Collatia , sabijnsche stad in Latium
bij de Anio , door Tarquinius Priscus
veroverd.
Collatinus, L. Tarquinius, te
Collatia woonachtig (van waar zijn
bijnaam), echtgenoot van Lucretia,
werd na de verdrijving van Tarquinius
Superbus , met Brutus tot consul der
rom. republiek gekozen (509) , doch
legde , door den algemeenen haat tegen
den naam van zijn geslacht gedwongen,
zijn ambt neder en ging naar Lavinium
wonen.
Colónae , Ko),wvaí , stadje 1) in
Troas, — 2) in Mysie, N.waarts van
Lampsácus.
Colonic Agrippina , nu Keulen,
hoofdstad der Ubiers (oppiduna Ublorum) , werd onder Claudius (50 n. C.)
ten believe der keizerin Agrippina, die

des Landes) .

Coo tus , Kwxvrós , rivier 1) in de
onderwereld, bij Homerus een arm der
Styx, — 2) van Thesprotie in Epirus,
N.W. tak van den Achéron , nu Glyki.
Codrus, Kóheos , zoon van Melanthus en laatste koning van Athene.
Daar 't orakel de uit den Peloponnesus
in Attica gevallen Doriers de overwinning beloofd had, in geval de atheensche koning in 't leven bleef, besloot
Codrus, naar de overlevering, uit vader
als houthakker vermomd,-landsief,
de stad te verlaten en zich naar 't vij
kamp
te begeven , zocht er
andelijk
twist met de soldaten en werd overhoop
gestoken. Na de ontdekking trokken
de Doriers ontmoedigd af. Medon,
de oudste zoon van Codrus , werd de
eerste archont der atheensche republiek , terwijl de 2 andere zonen Neleus
en Androclus aan 't hoofd van kolonisten naar Klein-Azie vertrokken.
Coela , zá Koi,%a -rijs Evfloías, de
W.kust van Euboea tusschen de kapen
Capháreus en Chersonèsus , met vele
kloven en klippen , waarop een deel der
perzische vloot strandde (480).
Coelesyria, KoiAi Eveia „holle
Syrie", uitgestrekte vlakte tusschen den
Libanon en Antilibanon , in 't Z. van
Syrie, met Phoenicie ten W. en Palestina ten Z. , behoorde eerst aan 't rijk
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hier geboren was , tot eene rom. kolonie
met italiaansch burgerrecht verheven
en weldra, eene der bloeiendste steden
van Oermanie. In of wel nabij de
stad bevond zich de Ara Ubiorum
een heiligdom , door de Ubiers aan
Augustus gewijd, waar in den omtrek

bespoelde rots ; beide naar de mythe
door Orestes gesticht.
Cominium , stad in Samnium , 294
door de Romeinen verwoest.
Commagené, Kojs aypv,, N.O. gewest van Syrie tusschen den Taurus

en den Euphraat, met de hoofdstad
Samosáta, na de regeering der Seleuciden , onder Vespasianus , die Antióchus Epiphánes de kroon ontnam , bij
't rom. rijk ingelijfd.
CommOdus, L. Aelius Aurelius,
rom. keizer (180 —192 n. C.) , zoon van
M. Aurelius en Faustina, 161 te Lanuvium geboren, onteerde den van zijn
vader geërfden troon door een weergaloos slechte regeering , stelde zijn hoogXlein-Azie , tusschen Lebédus en Ephé- ste belang in wedrennen , zwaardvechsus , aan de ijskoude rivier Hales , met terspelen en dierengevechten , daalde
de haven Notium en 't orakel van den zelf in 't amphitheater af , om zich als
clarischen Apollo in de nabijheid, door een tweeden Hercules te doen vereeren,
hare zeemacht en ruiterij beroemd. putte door ongehoorde weelde en welHoewel herhaaldelijk, met name door lust de schatkist uit en koos met behulp
Gyges van Lydie, door de Perzen, van even ontaarde gunstelingen (Peren door Lysimáchus en door de cilicische nis , Cleander) de besten en edelsten tot
zeeroovers veroverd, bleef Colophon slachtoffers zijner boosheid , tot hij 192
tot onder de Romeinen eene stad van na een vroeger (183) verijdelde samenaanzien. De dichters Mimnermus, z wering om hals gebracht werd. De oorHermesiänax en Nicander waren er lagen , onder Commodus tegen Dacie en
geboren.
Britannie gevoerd , liepen gelukkig af.
Colossae , Ko2otiaat , nu Chonas ,
Compsa , bergstad der Hirpiniërs in
weleer aanzienlijke stad in Groot- Samnium, nabij de bronnen van den
Phrygie aan de rivier Lycus , later Aufidus , nu Conza.
door 't naburige Laodicëa en Hiera p ólis
Cómum , Kw,uov, nu Como , stad
overschaduwd ; ook bekend uit den brief in Gallia Cisalpina nabij 't lacus Lavan Paulus.
rius (lago di Como) , rom. kolonie en
Columella, L. Iunius Modera- bolwerk tegen de Alpenbewoners , ge
t u s , van Gades (± 50 n. C.), leverde
jongeren Plinius.-borteplasvnd
een smaakvol werk over den landbouw
CÓmus , Kiójuos, bij de latere Grie(De re rustics).
ken god der feestgelagen, afgebeeld
Columnae Hercuiis. Zie ABYLA .
als een gevleugeld jongeling te midden
van
Lycopólis
Kó2ovios
,
Colï th us ,
van wijn- en liefdegoden.
in Aegypte (± 510 n. C) , grieksch
Concordia , rom. godin der nationale
dichter, die in de `E)svis á^O rap den eendracht, wie meer dan één tempel
roof van Heléna bezingt.
gewijd was, de eerste bij 't forum door
Comána, iá Kóucava. 1) Chryse Camillus (367) ter gedachtenis van de
(Xevoij) of Cappadociae, nu El verzoening der patriciers en plebejers.
Bostan, stad in 't Z.O. van Cappadocie na de bekrachtiging der licinische wetmet een alouden hoogvereerden tempel ten , in welken niet zelden de senaat
der taurische Artémis. — 2) Pont i c a, vergaderde. Op munten draagt ze den
rijke koopstad in Pontus, eveneens hoorn des overvloeds in den linkerarm
met een alouden tempel der taurische en een olijftak of eerre offerschaal in
Artemis, op een steile door de Iris de rechterhand.

rom. legioenen hun winterkwartier
hadden.
Colónus , Ko,lwrós , gemeente in
Attica , 10 stadiën ten N.W. van Athene , met een tempel van Poseidon , eene
grot der Eumeniden en 't graf van
Oedipus, ook beroemd als geboorte
-platsvnSohóce.
C010phon , Ko2ocpcov , eene der 12
ionische steden op de W.kust van

Condrusi.

Constantinus.

Condrusi , germaansche volkstam in
Gallia Belgica , aan den rechteroever
der Mosa (Maas), tusschen de Eburonen en de Trevéri (Condroz tusschen
Huy en Luik) .
Confluentes , nu Coblenz , stad in
't Z.W. van Germanie bij de samenvloeiing van Rijn en Moezel.
Conon , Ko'vow. 1) Atheensch vlootvoogd, die (406) na 't ontslag van Alcibiádes 't commando aanvaardde , bij
Mytilene een zeeslag tegen Callicratidas
verloor en (405) bij Aegospotámos naar
Cyprus ontvluchtte , met een perzische
vloot bij Cnidos (394) een schitterende overwinning op de Spartanen behaalde en van den buit de door Lysander gesloopte muren van Athene herstelde. Hij verjoeg met behulp van den
satraap Pharnabázus de Spartanen uit
de eilanden en klein -aziatische steden,
ja bestookte de messenische en laconische kusten. Toen Sparta den invloed
van Athene bij 't perzische hof door
de vredesvoorstellen van A ntalcidas
poogde te vernietigen werd C. derwaarts afgevaardigd , doch te Sardes
gevangen genomen , naar 't binnenland
van Azie weggevoerd en ter dood gebracht. Geloofwaardiger luidt het bericht, dat hij wist te ontsnappen en
bij zijn ouden gastvriend Euagbras van
Cyprus zijn verdere levensdagen sleet.-2) Van Samos , bekend meet- en sterrekundige te Alexandrie (± 250).
Consentes dii , 12 etrurische godheden , van een geheimzinnige natuur,
6 manlijke en 6 vrouwlijke , bij de
Romeinen de 12 goden van den hemelraad , wier vergulde standbeelden zich
van ouds her tusschen 't forum en
't Capitool bevonden : Iupiter, Neptunus , Vulcánus , Apollo , Mercurius,
Mars , Iuno , Minerva , Ceres , Venus,
Vesta , Diana.
Consentia, nu „ Cosenza, hoofdstad
van Bruttium aan de rivier Crathis,
waar Alarik stierf.
Constans, jongste der 3 zonen van
Constantijn d. G. en Fausta, voerde
na zijns vaders dood (337 n. C.) 't bewind over Illyricum , Italie , Africa,
Thracie, Macedonie en Achaie en la-

ter , na de neerlaag van zijn broeder
Constantijn (340) , die hem den oorlog
aandeed , over 't geheele Westen , nam
de vermaken meer ter harte dan de
staatszaken en werd nabij Illibéris op
de spaansche grenzen in een tempel
(350) door de soldaten van den troon
vermoord. -overwldigMantus
Constantina = Cirta.
Constantinopolis , t voormalige Byzantium , door Constantijn d. G. 330
n. C. tot hoofd- en residentiestad van
't rom. rijk plechtig ingewijd. Naar
't voorbeeld van 't oude Rome gaf Constantijn de stad een nieuwe gedaante,
breidde haren omtrek over i heuvelen
uit , verdeelde haar in 14 districten ,
versterkte haar met hooge muren van
2 uren gaans en liet het aan prachtige
gebouwen , pleinen en openbare werken
van allerlei soort niet ontbreken. Constantinopel bleef de zetel van 't oos`ersch -rom. rijk tot 1453 n. C.
Constantinus. 1) C. F 1 a v i u s V al er i u s Claudius, bijgenaamd de Groote , rom. keizer 306-337 n C. , oudste
zoon van Constantius Chlorus en Helena , 274 te Naissus in Boven -Moesie
geboren , groeide onder de wapens op,
werd in Britannie door zijn vader , wien
hij tegen de Pieten volgde , tot opvolger benoemd en op diens sterfdag (25
Juli 306) door 't leger als zoodanig
begroet. Hij wijdde zijne door velerlei
gevaren bedreigde regeering in met
voorspoedige veldtochten tegen de Franken aan den Midden -Rijn (307), tegen
Maxentius in Italie (312) en tegen zijn
zwager Licinius , den machtigen beheerscher van 't Oosten, den laatsten
der mederegenten (314 en nogmaals
323 , 324). 1 goor die oorlogen eenig heer
en meester van 't rom. wereldrijk geworden , regeerde Constantijn in vrede,
doch bezoedelde den roem zijner overwinningen door wreedheden jegens zijn
naaste verwanten , waardoor hij zich
te Rome den al gemeenera haat op den
hals haalde. Dit was eene der redenen , die hem bewogen den rijkszetel
naar Byzantium over te brengen (330
n. C.). Later zich tot een veldtocht
tegen de Perzen uitrustende , werd hij
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onverwachts door den dood overvallen uiteinde van 't Circus Maximus onder
(337) en liet het rijk aan zijne 3 de aarde verborgen altaar door de prieszonen Constantinus , Constantius en ters plechtig ontbloot en met vrome
Constans na. Constantijn was grooter giften bedacht werd op den dag van
als veldheer dan als regent en mensch. 't door den sabijnschen máagdenroof
De christenen verleende hij vrijheid beroemde feest der Consualia, dat met
van godsdienstoefening. Tot steun en wedrennen en volksspelen gepaard ging,
luister van den troon omgaf hij zich terwijl alle last- en trekdieren , paarden
met een stoet van rijkbezoldigde staats-, en muilezels , met bloemen bekranst,
kerk- en hofbeambten. In 't krijgs- dan evenals de menschen rust genoten.
wezen bracht hij heilzame verbeterin- Door latere misvatting werd Consus
gen aan , vooral door de ontbinding voor een god van wijs beleid of voor
der keizerlijke lijfwacht (praetoria- een gelijke van Neptunus Equester
nen). -- 2) Oudste zoon des vorigen gehouden.
(337-340 n. C.) , ontving na zijns
Contrebia, hoofdstad der Celtiberiers
vaders dood bij de rijksverdeeling Gal- in Hispania Tarraconensis , Z.O.waarts
lie , Britannie , Hispanie en een deel van Saragossa.
van Africa , doch vond , tegen zijn
Convénae , gemengde bevolking in
jongeren broeder Constans, wiens toe- Aquitanie aan weerszijden der Garumna
nemende macht hij met leede oogen (Garonne) , door Pompejus na den oorzag, te velde getrokken , bij Aquiléia log met Sertorius , onder wien ze in
den dood.
Hispanie gediend hadden , derwaarts
Constantius. 1) Flavius Valerius, overgeplant. Zie LUGDUNUM no. 3.
bijgenaamd C hl o ru s (xi,weos „bleeke")
Copáis , Kc»rats uitgestrekt, des
uit Dardanie, rom. keizer 305— 306 n. zomers uitdrogend , des winters hoog
C. , gaf onder Aurelianus en Probus opzwellend meer der rivier Cephisus
proeven van moed en beleid. Met Ga- i n Boeotie , aan de Z.zijde der oude
lerius door Maximiánus en Diocletiánus I stad C o p a e (KConat) door zijn onder292 tot erfprins (Caesar) verheven ' aardsche kanalen , zijn pijpriet , wild
aanvaardde hij 't bewind over Britan- gevogelte en alen bekend.
nie , Gallia en Hispanie, waar hij Rome's
CÓphén, Kcocpsv, W. hoofdarm van
oppermacht en alouden wapenroem
den Indus tusschen Indie en Ariána,
waardig handhaafde. In het tweede
nu Kaboel.
jaar zijner regeering (25 Juli) stierf hij I
Coptos , Kostos, stad in Bovenop een tocht tegen de Picten te Ebo- I
racum (York) en liet het rijk aan zijn A egypte , nu Keft , ten O. van den
zoon Constantinus na (306). — 2) C. Nijl , even onder Thebe , stapelplaats
Fla v i u s, rom. keizer (337-361 n. der arabische en indische handelswaren.
Cora, oude stad der Volscen in
C.) , tweede zoon van Constantijn d.
G. , bestuurde na zijns vaders dood f Latium , nu Cori met bouwvallen van
't Oosten en later 't geheele rijk. Een I cyclopische muren en van tempels.
Coracesium , Koeaxcov, nu Alaja,
groot gedeelte zijns levens bracht hij I
in oorlogen tegen de Perzen en tegen bergvesting en zeerooversnest in Cilicie,
kroonpretendenten door en stierf in op de grens van Pamphylie , met een
Cilicie op marsch tegen den oproerigen J goede haven.
Corassiae, Kooacrolat, eilandengroep
Julianus , die hem opvolgde (361). — I
3) Veldheer van oud-rom. stempel onder I in de Icarische zee , ten Z.W. van
keizer Honorius , die hem zijne zuster Icarie. Niet te verwarren met de C o rPlacidia ten huwelijk gaf (417). Door s i a e of C o r s é a e, aan de kust van
dezen 421 tot mederegent (Augustus) Ionie , tegenover Samos.
Córax , Ko' a uit Sicilie , leidde
verheven , stierf hij na eene regeering
een tijd lang (± 467) door de macht
van nog geen volle 7 maanden.
Consus , oud-latijnsche godheid van zijner taal de staatsaangelegenheden
den landbouw, wiens te Rome aan 't I van Syracuse, gaf vervolgens onder,
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wijs in de welsprekendheid en leverde 500) , tijdgenoot van Pindárus , wien
't eerste werk over de theorie dezer ze meer dan eens den kampprijs afwon.
kunst.
Tal van standbeelden getuigden van de
Corbó10 , C n. D o m i t i u s, beroemd algemeene vereering, die ze genoot.
veldheer , die onder Claudius in Ger- I Haar kunstvermogen is uit de al te
manie tegen de Chauken , onder Nero geringe fragmenten onmooglijk af te
in Armenie tegen de Parthen oorloogde, I meten.
Corinthia, Koow ia , gewest in 't
werd in weerwil zijner groote verdien I
-

sten door Nero ter dood verwezen (67 N.O. van den Peloponnesus , ten N.
n. C.). Corbulo verbond door eene door de Corinthische golf en Megáris,
gracht (Corbulonis fossa) den Rijn met ten Z. door Argólis, ten W. door Sicyonie en ten O. door de Saronische
de Maas.
Coreyra, Kzexvea, nu Corfu , een golf begrensd. Zie CORINTHUS.
der grootste eilanden in de Ionische I Corinthiácus isthmus , landengte van
zee , tegenover de kust van Epirus , Corinthe. Zie ISTHMUS.
met de hoofdstad Corcyra; bij Homerus,
Corinthiacus sinus, nu golf van Levolgens de bijna eenstemmige getui- panto , O. golf der Ionische zee , die
genis der Ouden, bekend onder den de Z.kust van Midden - Griekenland en
naam van Scheria, 't land der zeebeva- de N.kust van den Peloponnesus berende Phaeaciërs , later (± 700) door spoelt , vroeger in 't W. Crissaeïsche,
een corinthische kolonie bevolkt. De in 't O. Alcyonische golf geheeten.
door handel en zeevaart, door grond
Corinthus, Ko' tv8os, hoofdstad van
gebied en kolonies hand over hand toe- 't gebied C o r i n t h i a , dorische kolonie
nemende bloei veroorzaakte vijandige en sleutel van den Peloponnesus , aan
botsingen met de naijverige moeder- den voet van een ten N. steil afhel stad; de corinthische vloot was echter lenden berg , waarop ter hoogte van
tegen die harer mededingster niet op- 1900 voet de burgt Acrocorinthus stond.
gewassen. De wederzijdsche verbitte- Door hare 2 havens Cenchréae in 't O.
ring leverde de naaste aanleiding tot en Lechaeum in 't W. - met 2 zeeën
den peloponnesischen oorlog (431) , in J verbonden , verhief Corinthe zich , met
welken Corcyra van nabij betrokken name onder 't bestuur der Bacchiaden
was. Mettertijd geraakte 't door bloe- en der tyrannen Cypsélus en Periandige burgertwisten , door de oorlogen der, tot eene der eerste handelsteden
der Diadochen als anderszins in verval der oude wereld, stichtte wijd en zijd
en werd de weerlooze speelbal van kolonies, als Ambracie, Syracuse, Corvreemde overmacht, weshalve 't zich cyra , Apollonia , Potidaea enz. , doorten slotte onder rom. hoede stelde.
kruiste met hare sterke zeemacht alle
Corduba, Ko^O3vfa, nu Cordova, wateren en werd, door haren rijkdom,
hoofdstad van Hispania Baetica aan den de vruchtbare kweekplaats zoowel van
rechteroever der Baetis (Guadalquivir) , kunst en nijverheid als van verfijnde
152 rom. kolonie , geboorteplaats der i weelde en zingenot, weshalve er bovenal
beide Seneca's en van Lucánus.
Aphrodite hooge vereering genoot. In
Coressus, Koon6aós, berg in Ionie , de politieke verwikkelingen der griek40 stadiën van Ephésus , met een ge- sche staten sloot C. zich eerst bij Athene
lijkn. stad aan den voet.
aan, later doorgaans bij Sparta, na de
Corfln urn , hoofdstad der Peligniers i verdrijving der Macedoniers (243) bij
in Samnium, tijdens den bondgenooten- 't Achaisch verbond en werd door den
oorlog de algemeene wapenplaats der rom. consul L. Mummius (146) met de
italiaansche volken en bestemd tot hoofd- onderwerping van Griekenland op barstad van 't nieuwe Italie onder den baarsche wijze verwoest , eene eeuw
later door Caesar (46) herbouwd , met
naam van I t a 1 i c a.
Corinna, Kóetvva, grieksche lier- veteranen en nakomelingen van vrijdichteres van Tanägra in Boeotie (± ' gelatenen bevolkt.
-
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Coriolánus „veroveraar van Corióli",
eigenlijk C. of C n. Marcius, een der
patricische helden uit Rome's legenden eeuw , die , na een roemvolle loopbaan,
om zijn hooghartige denk- en handel
jegens de plebejers (491) verban--wijze
nen werd en , ten einde zich over dezen
smaad te wreken , aan 't hoofd der
Volsten zijn vaderland beoorloogde. In
zegepraal tot voor de muren van Rome
genaderd , wees hij alle vredesvoorstel len af en bleef de door burgertwist
verdeelde stad met den ondergang bedreigen , toen zijne moeder Veturia en
zijne gemalin Volumnia met hare 2
kleine kinderen en een stoet der edelste
vrouwen in haar gevolg hem door
gebeden en tranen tot den aftocht bewogen. Sedert leefde Coriolanus onder
de Volsten en stierf vergeten op hooge
jaren of wel, volgens een ander verhaal,
door sluipmoord.

Corloii , hoofdstad der Volscen in
Latium , tusschen Ardéa en Lanuvium,
493 veroverd door C. Marcius (Coriolánus).

Cormasa , stad in 't binnenland van
Pamphylie of van Pisidie.
Cornelia, edele dochter van P. Scipio Africanus Major , gemalin van Tib
Sempronius Gracchus en moeder der
2 tribunen Tiberius en Cajus, die zij
overleefde , een voorbeeld van rom.
vrouwendeugd en moederliefde. Door
't volk werd haar ter eere eene zuil
gesticht met de woorden : Cornelia
moeder der Gracchen. Van een harer
brieven aan Cajus zijn nog 2 fragmenten over.

Corybantes.
Mygdon uit Phrygie , die uit liefde
voor Cassandra Primus tegen de Grieken hulp verleende. — 2) Uit Elis,
overwinnaar in de renbaan bij de olympische spelen in 776 ('t eerste jaar der
eerste olympiade). — 3) Bouwmeester
te Athene ten tijde van Pericles.

Coróné , Koowvij stad in Messenie
op de W.kust der Messenische (Co r on a ï s c h e) golf , door de Messeniers
met hulp van Thebe (371) gesticht,
nu Koron .
Corona , KoeCíwsca , stad in Boe
meer Copáis,-otie,nZ.Wva'
vooral bekend door de overwinning der
Spartanen op de verbonden Grieken
(394).
Corónis, Koecovís . 1) Dochter van
,

den thessalischen koning Phlegyas ,
geliefde van Apollo , moeder van Asclepios (van daar bij rom. dichters
Coronides geheeten). — 2) Dochter
van Coróneus , koning van Phocis,
werd , terwijl ze de liefde van Poseidon
ontvluchtte, door de godin Athene in
eene kraai (xo^Odio') veranderd.
Coronta , rá KóLoovra , stad in Acarnanie, aan den mond van den Achelóus.
Corsica , Ktevos , bergachtig eiland

in de Middellandsche zee , ten N. van
Sardinie , met de hoofdstad Aleria ,
onvruchtbaar van bodem en met een
ruwe , roofzuchtige bevolking van iberischen stam , die later door tyrrheensche, carthaagsche, grieksche en romein
kolonies vermeerderd werd. Na-sche
den eersten punischen oorlog ging
Corsica uit carthaagsche in romeinsche
handen over.
Cornelia Bens , beroemdste van alle
Cortóna , eene der 12 bondsteden
rom. geslachten , met de patricische van Etrurie , vroeger Corythus , 1^
families van Cethégus, Cinna, Cossus, geogr. mijl ten N.W. van 't meer TraDolabella , Lentulus , Scipio , Sulla en siménus, met pelasgische muren , wier
de plebejische van Balbus, Gallus, reusachtige bouwvallen nog bestaan.
Merula enz.
Coruncanius, Ti., consul 280, een
Cornelius Nepos. Zie NEPOS.
man van groote dapperheid, grondige

Corniculum , stad in Latium op de
bergen ten N. van Tibur, door Tarquinius Priscus veroverd en verwoest.
Cornificius, g eletterd vriend van
Cicero, vermoedelijk auteur der Rketorica ad Herennium (± 86).
Coroebus, Kóeoclos. 1) Zoon van

rechtskennis en kloek beleid in raad
en daad , de eerste pontifex maaimus
uit het plebs.

Corvïnus Messalla. Zie MESSALLA.
Corybantes , Koov lavres , priesters

van Rhea of Cybéle op Creta en in
Phrygie , vierden de feesten der godin

Corycium.
onder woest getier met pauk en trom
en wapendans. Zie CURETES .
Coryo um , Kwetxtov ó' os , bergtop van den Parnassus met een gelijkn.
grot, een der prachtigste stalaktieten,
geliefkoosd verblijf van nimfen , van
Pan en der Muzen (van daar Corycides
geheeten).

Cranai.
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Cossus , C o r n e 1 i u s. 1) Consul van
't jaar 428, die in een tweegevecht
den vejentischen koning Tolumnius
doodde en den wapenbuit als spolia
opima in den tempel van Iupiter Feretrius wijdde. -- 2) Zoon des vorigere,
dictator 384 , die even zegevierend de

vijanden buiten als de onlusten binnen
1) Nu Korgos, Rome te keer ging.
Cossyra, ca Kdaavea , eilandje tushavenstad en voorgebergte in Cilicia
Tracheia (Aspéra), met een diep berg- schen Africa en Sicilie bij Melite (Mal-

Corycus, Kc6evxos .

dal , waar de beste saffraan groeide en
de grot van Typhon was. Bij rom.
dichters Corycius, cilicisch. — 2) Voorgebergte van Ionie , op de Z.W. spits
van 't Erythraeisch schiereiland , met
meerdere havens aan zijn voet, nu
Koraka. — 3) Stad in Pamphylie,
nabij Phasèlis en den berg Olympus ,
nu Korgos.
Coryphasium , Ko^Ovcpdotov, voorgebergte en stad in 't Z.O. van Messenie, aan de N.zijde der baai van Pylos.
Corjlthus, 't latere Cortóna.
Cos, K63c, Kócos, nu Stanco, een

ta) , nu Pantelaria.
Cotlso , koning der Daciers (Geten) ,
onder Augustus door Lentulus overwonnen (20).
Cotti us , naam van 2 vorsten , die
over enkele volkstammen van Ligurie
op de naar hen genoemde cottische Alpen
regeerden, de eerste onder Augustus,
die hem den titel van praefectus gaf;
de andere onder Claudius, die hem
met uitbreiding van gebied tot koning
verhief, na wiens dood 't rijk onder
Nero eene rom. provincie werd.
Cotyóra, zá Kozvcoea, nu Ordoe,

Lesbos bevolkt behoorde 't later tot
het dorisch verbond. Cos was beroemd
door den wijn , de zalven en de doorzichtige lijnwaden (Coae vestes) , voorts
als de zetel der Asclepiaden en als de
geboortegrond van den geneeskundige
Hippocrates, van de dichters Epicharmus en Philètas en van den schilder
Apelles, wiens vermaarde Aphrodite
Anadyoméne den rijken tempel van
Asclepios in de nabijheid der gelijkn.

naar Sinope inscheepten.
Cotys , ook C o t y t t o , Kózvs , Ko-

der Sporaden , nabij de kust van Carie , kolonie van Sinope in t land der Tibain de Icarische zee , tegenover Hali- renen op de kust van Pontus Polemocarnassus. Hoewel door Aeoliers van niacus, waar de 10,000 Grieken zich

hoofdstad opluisterde.
Cossa , ook Cosa , oude stad van
Etrurie , nabij de zee met een goede

haven (portos Cosanus, p. Herculis) ,
na den val van Falerii eene der 12
hoofdsteden, 481 rom. kolonie.
Cossaea, Kóaa'ata, bergachtig gewest op de grenzen van Medie en Persis , met een ruwen, krijg- en roofzuchtigen volkstarn (C o s s a e i , Ko6caioi) , die door de perzische koningen
nooit had kunnen onderworpen worden ,
maar door Alexander d. G. (325-324)
overwonnen werd.

zvuJ , thracische of phrygische godheid , naar Griekenland , later ook naar
Italie overgebracht , op 't nachtfeest
der Cotyttia (Kozvzca) met zinnelijke
(orgiastische) ceremonies vereerd, evenals Cybéle. Hare dienaars heeten
fláizat (naar de indompelingsplechtigheid).
CÓtys , Kótvs , naam van koningen
der Odrysen in Thracie.
Cragus , Koalos , vulkanisch gebergte in Lycie met 8 kruinen , Z.W.
tak van den Taurus, met een gelijkn.
stad op de kust tusschen Pydna en
Patára, bekend door 't verhaal der
Chimaera. Evenwijdig met den Cragus liep de Anticrágus.
Crana , Keavd . 1) Eilandje op de
Z.kust van Laconie , vóór Gythium , nu
Marathonisi. -- 2) 't Latere Helena,
ten Z. van Attica , nu Makronisi.
Cranai , Keavaoí , oudste bewoners
der acropolis (x iavaá „hoogte ") te
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Cremaste.

Athene , tegenover de latere ájrol der
benedenstad.
Cranáus , Keavaós , aloude koning
van Attica tijdens den grooten vloed
van Deucalion.
Grafion, Kodvcov, stadje op de Z.kust van Cephallenie, nu Granea.
Cránon, Koavaív, ook C r a n n o n,
stad van Pelasgiótis in Thessalie, 0.waarts van Larissa, uit den lamischen
oorlog bekend door den slag van Antipáter tegen de Grieken (322) ; nu
Sarliki.
Crantor, Keávzawe, van Soli in Cilicie , academisch wijsgeer uit de school
van Xenocrátes (± 300) , wiens bij
voorkeur zedekundige werken verloren
zijn. Hooggeroemd was in de oudheid
'S mans troostrede rsvtovs , die
door Cicero met ingenomenheid in 't
3de boek der Tusculanae Disputationes
en in de bij den dood zijner dochter
Tullia opgestelde Consolatlo gevolgd
werd.
Crapáthus = Carpathus.
Crassus. 1) L. L i c i n i u s, de beste
redenaar van zijn tijd, consul 95, censor 92, een der sprekers in Cicero's
werk De oratore. — 2) M. L i c i n i us,
bijgenaamd Dives (de rijke), diende in
zijn jonge jaren , evenals zijn vader (die
97 consul en 89 censor was) , onder
Sulla tegen Marius en verrijkte zich
zoowel bij de zegepraal zijner partij
met verbeurdverklaarde goederen als
vroeg en laat met allerlei winstgevende
speculaties. Als praetor (71) bracht hij
den zwaardvechtersoorlog door een vol
overwinning op Spartácus ten-slagen
einde en zocht als consul (70) zijn ambt
loef af te steken-genotPmpjusd
door de volksmenigte op een kostbaar
banket van 10,000 tafels te onthalen.
Al meer en meer in naijver ontstoken,
lieten beide zich door Caesar verzoenen
en tot het bekende triumviraat overhalen (60). Ten tweeden male (55) met
Pompejus tot consul gekozen , viel hem
de provincie Syrie ten deel. Op rijken
buit vlammende, trok hij tegen de
Parthen, doch werd in de vlakte van
Mesopotamie bij Carrhae ten eenenmale
verslagen en, terwijl hij tot een mond-

gesprek met den parthischen veldheer
zich van zijn leger verwijderde, verraderlijk gedood (8 Juni 53). Zijn
dappere veelbelovende zoon , die als
legaat van Caesar (58-55) in Gallie
gediend had , vond te midden van 't
gevecht een vroegtijdigen, maar roemvollen dood.
Cratérus, Keázseos. 1) Een der
voortreflijkste generaals van Alexander
d. G. , na wiens dood (323) hij met
Antipater 't bewind over Macedonie en
Griekenland voerde. In den lamischen
oorlog besliste hij de overwinning bij
Crannon (322) , trok daarop tegen Perdiccas in Azie en sneuvelde in een
veldslag tegen Euménes (321). — 2)
Beroemd geneesheer te Rome , uit den
tijd van Cicero , ook later nog als eenig
met eere herdacht.
Crátes , Keelris. 1) Van Athene,
beroemd dichter der oude comedie (±
449). -- 2) Van Thebe, leerling van
Diogénes en een der hoofden der cynische
secte (± 320). — 3) Van Mallus in
Cilicie (± 170) , stichter der philologische school te Pergámum , leverde een
commentaar op de gedichten van Homerus (in welken hij de kritiek van
Aristarchus bestreed) , op Hesiódus ,
Euripides en Aristophánes, benevens
werken van gemengden inhoud en vond
als gezant van koning Attálus te Rome
door zijne voordrachten ongemeenen
bijval (± 167).
Cráthis , Keátcs, rivier 1) in Achaie,
valt bij Aegae in zee, — 2) in Beneden
vloeit O.waarts tusschen Lucanie-Italie,
en Bruttium en valt bij Sybaris in zee,
nu Crati.
Cratinus , KLoarivos, een der groote
blijspeldichters van Athene , de vader
der oude comedie (519-422) , trad eerst
in later leeftijd op en was even onuitputtelijk van vernuft als verslaafd aan
den wijn. In zijn laatste en tevens
geestigste stuk Hvrívij „de flesch"
stelde Cratinus zijn eigen kwaal onverbeterlijk ten toon.
Cratylus, Keart tos, volgeling van
Heraclitus, naar wien Plato een zijner
dialogen betitelde.
Cremasté, KLosivasrr , landstreek in
-

Cremera.

Orissa.
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Troas nabij Abydos met goudmijnen. sus , Messenie tot zijn deel en verloor
Creméra, riviertje in Etrurie , dat later met 2 zijner zonen bij een opboven Rome in den Tiber valt, berucht stand het leven.
door den ondergang der 300 tegen de
Crestonia, Kenarcivía, nu CristaVejenten uitgetrokken Fabiussen (477) , I nia, gewest in 't N. van Mygdonie
nu La Vulca.
tusschen de rivieren Axius en Strymon,
Cremni , KOyµvoí , scythische koop- met de oud -pelasgische hoofdstad C r e s stad aan de W.zijde der Palus Maeótis. ton (K^gozwv).
Cremona , rom. kolonie in N.Italie
Crëta , Kr , nu Candia , een der
bij de samenvloeiin g van de Addua en . grootste, vruchtbaarste en volkrij kste
den Padus (Po) , 219 tot bolwerk tegen eilanden der Middellandsche zee , het
de Gallen en 't over de Alpen naderende vaderland der oudste mythen en wetleger van Hannibal gesticht, eene stad I ten, rijk aan steden (van waar bij
zoowel door hare gunstige ligging en Homerus sxavognoAcs), onder welke
vruchtbare omstreken als door hare Cnossus, Gortyna en Cydonia als machprachtige gebouwen en sterke vesting- tige zeestaten van oudsher den voorwerken van hooge belangrijkheid. Door rang innamen. De vroegste herinnede soldaten van Vespasianus 69 n. C. ringen knoopen zich aan den naam en
uit wraak over hare gehechtheid aan de daden van koning Minos vast. Vóór
Vitellius te gronde gericht , verhief ze Troje waren de Cretensers de beste
zich eerst in de Middeleeuwen weer boogschutters en bleven 't tot in later
tot haren voormaligen bloei.
tijd. Na den tocht der Heracliden
Cremónis iugum , gedeelte der pen- I werd de bevolking aanzienlijk vermeerderd door Doriers , wier strenge zeden
ninische Alpen , nu Grimsel.
Cremutius Cordus, rom. geschied- en gewoonten weldra algemeen overschrijver, werd onder Tiberius wegens genomen werden. Allengs vervielen ze
zijn vrijmoedige taal en republikeinsche tot een tegenovergestelde leefwijze en
gezindheid vervolgd en stierf een vrij- haalden zich de faam van bedriegers
en leugenaars op den hals. In later
willigen hongerdood.
Créon , K^ ow. 1) Koning van , tijd gingen ze, evenals de Arcadiers,

Corinthe , wiens dochter Glauce of I als huurlingen in vreemde legers dienen
Creusa , bij haar huwelijk met Iason , of leefden van kaapvaart en , toen ook
van Medéa een bruiloftskleed ontving, I de rom. zeehandel onder hun bedrijf
waardoor ze levend verbrandde en te- I te lijden had , werd Creta door Q. Mevens 't paleis met Creon eene prooi der tellus (69-66) beoorloogd en bij 't rom.
vlammen werd. — 2) Zoon van Me- rijk ingelijfd. Naar Creta is 't krijt
noeceus en broeder van Iocaste , re- genoemd (van waar o. a. cressa nota) .
Creusa , Kosovaa 1) Dochter van
geerde na den dood van Laius te Thebe , I
totdat Oedipus , die 't land van de I Erechtheus , gemalin van Xuthus en
sphinx verlost had, koning werd, doch moeder van Achaeus en Ion. — 2)
hernam 't bestuur na den dood van Dochter van Primus en Hecábe , ge Eteócles en Polynices, de zonen van malie van Aenèas en moeder van AscaOedipus. Door de weigering van een nius, die, in den nacht van Troje's
graf aan 't lijk van Polynices en door ondergang haren man op de vlucht
de ter dood veroordeeling van Antigone volgende , in de verwarring omkwam
bracht hij zijn eigen zoon Haemon tot of volgens Vergilius op wonderbare
wijze verdween. -- 3) Dochter van
zelfmoord. Zie ANTIGONE .
Creophylus, K s'o ppv2os, van Chios, Creon. Zie CREON.
Crim ïsus , K i u oo' , rivier in 't W.
een der oudste cyclische dichters (± I
van Sicilie , bij welke Timoléon de
750) .I
. Cresphontes , KKeaypóvzijs , Hera- Carthagers versloeg (339) .
Crissa , KCt'óaa , nu Krisso , oude
clide , zoon van Aristomáchus , ontving ,
bij de verovering van den Peloponne- beroemde handelstad in Phocis ten Z. .

128

Critias.

Croton.

W. van Delphi , met de havenstad stapel veroordeeld. Toen Croesus, dien
Cirrha (Kíea) aan de Crissaeïsche beklimmende , driemaal Solon ! uitriep,
golf (nu golf van Salona). In de crissaeïsche vlakte bevond zich de pythische
renbaan. Toen de inwoners binnen
hunne grenzen de bedevaartgangers
naar Delphi tollen begonnen op te leggen, haalden ze zich van wege de Amphictyonen den heiligen oorlog (595) ,
die met de verwoesting der beide steden eindigde , op den hals. Cirrha herrees later als havenstad van Delphi.

Critias , Koczías , atheensch staatsman uit een der oudste en edelste geslachten , leerling van 0-orgias en later
van Socrates , berucht als hoofd der
30 (tyrannen) , voor 't overige een begaafd dichter , redenaar en wijsgeer.
Hij sneuvelde tegen Thrasybulus (403).
Crito , Keluov , een rijk burger van
Athene, volgeling van Socrates , aan
wien bij met hart en ziel gehecht was.
CritoMus , K t-cólaos. 1) Van Phasélis in Lycie, peri p atetisch wijsgeer,
door de Atheners (155) met Carneädes
en Diogénes naar Rome afgevaardigd.—
2) Veldoverste (strateeg) van 't Achaisch verbond , gezworen vijand der
Romeinen door Metellus 147 bij
Scarphe verslagen en sedert voor altoos
verdwenen.
Crocus , werd in eene saffraanplant
(xeoxos) veranderd , evenals haar minnaar Smilax in eene hulst (agila^).
Croesus, Keoiaos , zoon van Alyattes , laatste koning van Lydie (560546) , wiens regeermg even gelukkig
begon als ongelukkig eindigde. Hij
maakte op zijn eersten veldtocht de
grieksche kolonies op de W.kust cijnsbaar en breidde vervolgens zijn gebied
over Klein-Azie O.waarts tot aan de
Halys uit. Te midden van pracht en
rijkdom zich door de wapenen van den
perzischen koning Cyrus , die 't medische rijk verwoest had , bedreigd zien
trok hij , door een dubbelzinnig-de,
orakel verleid , naar Cappadocie tegen
hem op en werd na een onbeslist gevecht door Cyrus op den voet gevolgd
en binnen de muren van Sardes teruggeslagen, bij de verovering der stad
gevangen genomen en tot den brand,

verlangde Cyrus te weten wie Solon
was. Door 't verhaal van zijn onderhoud met den wijzen Athener over de
onbestendigheid van alle aardsch geluk
bewogen , verleende deze hem genade
en hield hem voortaan als raadsman
en vriend in eere. Hij overleefde Cyrus
en vergezelde Cambyses naar Aegypte.
't Romantisch verhaal der tragische
lotgevallen van Croesus is door Herodótus meesterlijk te boek gesteld.
Crommyon , Kooguvcov , stad van
Megáris, later van Corinthie, aan de
Saronische golf, waar Theseus 't wilde
zwijn doodde.
Cronius mons , Koóvcov óoos , berg
in Elis, N.waarts boven Olympia , met
een tempel van Cronos.
Cronos , KK o'vos , jongste der Titanen , zoon van Urános en Gaea , bij
Rhea vader van Hestia, Deméter,
Hera , Hades , Poseidon en Zeus , stiet
zijn vader van den hemeltroon , ver
zijne eigen kinderen en werd op-slond
zijne beurt door Zeus na een l0jarigen
strijd overwonnen en in den Tartarus
opgesloten of naar de eilanden der gelukzaligen overgebracht (zie TITANrs) .
Crossaea , KKOocu ata , gewest in 't
W. van Chalcidice, aan de O.zijde der
Thermaïsche golf.

Croton , Keorcwv , nu Crotone , eene

der rijkste en bloeiendste steden van
Z.Italie , op de O.kust van Bruttium
(±710) door Achaeërs gesticht, beroemd
door de gezonde lucht en de sterkte
der inwoners , door de geboorte van
den kampvechter Milo en door 't langdurig verblijf van den wijsgeer Pythagóras. Croton vermocht zich door hare
veerkracht van de zware neerlaag bij
de Sagra tegen de Locriërs (± 600)
te herstellen en verhief zich door wijze
wetten en zuivere zeden , door handel
en zeevaart , vooral na de verwoesting
van Sybáris (510) , tot een ongemeenen
bloei ; doch was op den duur, te midden van burgertwisten , tegen Dionysius , de Lucanen , Agathbe-les en
Pyrrhus niet bestand. De stad verviel
al meer en meer , ook nog als rom.
kolonie (sedert 195) .

Crotona.
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Cursor.

Crotiina = Cortona.
Crustumeria, -ium,

Cures, nu Correse, oude boofdstad
oude stad der der Sabijnen, van waar Titus Tatius
Sabijnen ten N .0. van Fidenae, vroeg en Numa Pompilius herkomstig waren.
door Rome veroverd.
Curetes , Kov(!ij1:e~. 1) Priesters van
Ctesias, K1:fJ(Jla~, van Cnidos, Iijf- Rhea of Oybele op Creta en in Phrygie,
arts van Artaxerxes Mnemon, wien hij meestal met de Corybanten en idaeiin den oorlog tegen zijn broeder Cyrus sche Dactylen in een adem genoemd
volgde (401). Gedurende zijn 17jarig of weI verwisseld. Rhea vertrouwde
verblijf am 't perzische hof vervaardigde hun haren pasgeboren zoon Zeus, wiens
hij een werk over Perzie en een over gekrijt ze door wapengekletter en paukIndie (IIe(!(Jtx& en '!yotxa getiteld), geschal verdoofden, om hem voor de
die op enkele fragmenten en den korten vervolging van zijn vader Cronos te
inhoud (bij Photius) na verloren zijn. De behoeden. - 2) Oudste inwoners van
geloofwaardigheid van Ctesias wordt Aetolie.
Curiatii, drielingen in 't albaansche
met recht in twijfel getrokken.
leger, die, naar 't aloude volksverhaal,
Ctesiphon. Zie DEMOSTIIENES.
Ctesiphon, K1:fJ(Jupwv, sterk beves- tegen de rom. drielingen, de Horatii,
tigde stad in 't Z.W. van Assyrie, aan voor de oppermacht hunner moederstad
de O.zijde van den Tiger, na Alex- vochten, doch door den eenig overgeander d. G. gesticht, door de parthi- bleven Horatius de een na den ander
ache koningen tot winterverblijfgekozen gedood werden, weshalve Alba Longa
en later tot hoofdstad van 't parthische zich aan Rome onderwerpen moest.
Curiosolitae, gallische volkstam in
rijk verheven, 115 n. C. door Trajanus
Aremorica (Corseult nabij St. Malo).
veroverd.
Curitis, sabijnsche en latijnscbe bijCugerni = Gugerni.
Ciimae, Kv!'t'f/' stad in Campanie, naam der met eene lans (curis, quiris)
oudste der grieksche volkplantingen in gewapende Juno.
Curius, M'., Den tat us, een der
Italie en Sicilie, ± 1050 (zoo niet later)
door Aeoliers uit Cyme in vereeniging groote belden uit de gouden eeuw der
met Euboeers uit Eretria en Chalcis rom. republiek, die in zijn eerste conop een steilen heuvel van den berg sulaat (290) de Samniten versloeg, in
Gaurus , even boven kaap Misenum, zijn tweede (275) Pyrrhus na een dubnabij Baiae gesticht. Ten tijde van bele neerlaag noodzaakte Italie te verharen bloei stichtte zij de havenstad laten en in zijn derde (274) de verbonden
Dicaearchia ('t latere Puteoli) , Palaeo- Lucanen, Samniten en Bruttiers overpolis ('t latere Neapolis) en Zancle won. Met roem overladen, trok de
('t latere Messana). Na herhaalde aan- edele man zich in de eenzaamheid op
vallen der Etruriers, Umbriers en Dau- zijn sabijnsche hoeve terug en wees
niers viel Cumae , ook door hevige de rijke geschenken der samnitische
burgertwisten uitgeput, in handen der gezanten, die hem aan den haard zijne
Campaniers, die de meeste inwoners knollen vonden braden, van de hand,
als slaven verkochten en Capua tot met de woorden, dat hij liever over die
hoofdstad verhieven (417). Te Cumae goud bezaten bevel wilde voeren, dan
hield de eeuwenoude Sibylle haar ver- 't zelf bezitten. Hoe eenvoudiger Curius
blijf; aldaar stapte Aeneas aan wal en voor zich zelven was, des te grootstierf 'I'arquinius Superbus.
scher waren de openbare werken, die
Cunaxa, 1:a Kovyaga, kleine stad in hij als censor (272) aanlei (zie REATE).
Babylonie aan den Euphraat, 500 staCursor, L. Pa piri us. 1) Rom·
dien van Babylon, ten Z. van den veldheer uit den tweeden samnitischen
medischen muur , bekend door den slag oorlog, even gevreesd bij de vijanden
tusschen Cyrus den jongere en Artaxer- om zijne dapperheid als bij de soldaten
xes Mnemon (401).
om zijne gestrengheid, was vijfmaal
Cupido. Zie AMOR.
consul (333-313) en tweemaal dictator
9
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(325, 309). — 2) Zoon des vori g en,
bracht in zijn tweede consulaat (272)
na roemrijke wapenfeiten den derden
samnitischen oorlog ten einde.
Cu rtius , M e t t i u s, Sabijn, die na
den maagdenroof aan de spits der zijnen
op 't latere forum tegen de Romeinen
vocht en door Romulus teruggedrongen
met paard en wapens in een moeras
zakte en ter nauwernood er 't leven afhaalde. Naar luid van een ander volks
offerde zich een jong Romein-verhal
uit edel geslacht , M. C u r t i u s, voor
't vaderland op door zich in volle wapenrusting te paard in een op 't forum
gapenden afgrond te storten en aldus,
volgens de uitspraak van 't orakel , de

duurzaamheid van den rom. staat te
verzekeren. De kloof sloot zich van
lieverlee boven zijn hoofd; van daar de
naam lczcus Curtius.
Curtius Rufus, Q. , rom. geschied
onder de regeering van keizer-schrijve
Claudius , die 't leven en de daden van
Alexander d. G. meer of min romantisch inkleedde. Van dit werk zijn de
2 eerste boeken verloren gegaan.
Cutiliae. Zie AQUAE no. 2.

Cyáné , Kvdv , siciliaansche nimf
en speelnoot van Persephone , smolt
van droefheid over 't verlies der door
Pluto geroofde godin in tranen weg en
werd eerre bron , die voorbij Syracuse
zich in den Anápus uitstort.
Cyanéae , Kváveat „de duisteren",
2 rotseilandjes bij de samenvloeiing van
den tbracischen Bosporus en den Pontus
Euxinus , die door de felle branding
onophoudelijk tegen elkander aansloegen (van daar Evgn.<nydoss, Symplegádes) en de schepen , die de doorvaart
beproefden , verbrijzelden, doch na den
gelukkig volbrachten tocht der Argonauten vast bleven liggen.
Cyaxáres , Kva^deys , koning van
Medie (624-584) , zoon van Phraortes
en kleinzoon van Deióces, bracht, na
de hervorming van 't krijgswezen, in
verbond met Nabopolassar van Babylon,
Assyrie door de verwoesting van Nineveh ten val (606) en verdreef te
gelijker tijd de ingedrongen Cimmeriers
uit zijn land. Om de toenemende macht

Cycnus.
van Lydie perk en paal te stellen,
beoorloogde hij Alyattes (zie aid.) en
liet na een roemrijke regeering den
scepter aan zijn zoon Astyáges.

Cybébe , Cybële = Rhea
Cybistra, zà Kfl wrea, oude grens.,

stad van Cataonie , later van Cappadocie , onder Tyána aan den voet van
den Taurus gelegen.
Cychreia, Kvxos1a, oude naam van
't eiland Salamis , van waar bij Aeschy-

lus Kvxesiat axrac.
Cyclades, Kvxk ass, eilandengroep
in de Aegeïsche zee, als in een kring
(xvx2os) rondom 't heilige Delos gelegen ; na de perzische oorlogen aan
Athene onderhoorig.
Cyclici , Kvx2txot , dichters uit de
eerste periode der grieksche poëzie, die
de aloude goden- en heldensagen in
epischen- trant behandelden , over 't geheel alleen van naam bekend.
Cyclopes, Kvxílc»rsc „rondoogen"
(van xvxAos en cp) , bij Homerus een
ras van halve wilden met een kogelrond
oog midden in 't voorhoofd , die zonder
god of gebod als herders op Thrinacie
over de bergen verstrooid leefden onder
den menscheneter Polyphémus. Bij Hesiódus heeten aldus de 3 Titanen, de vervaarlijke zonen van Uranus en Gaea :
Arges , Sterópes en Brontes, als persoonsverbeeldingen van donder en bliksem , door Cronos in den Tartarus opgesloten , doch door Zeus ontslagen en
met de taak belast om zijn donder en
bliksem te smeden. Eerst later werden
de Cyclopen dienaren van Hephaestus,
op Lemnos, Lipára of onder den Aetna
gehuisvest. Aan de Cyclopen ontleenden hun naam aloude, reusachtige gebouwen en muren, die door de Pelasgen
of een ander mythisch volk uit onbehouwen steenklompen opgetrokken of
opgestapeld waren, van welke in Arg llis en elders in Griekenland , evenals
ook in Italie , nog overblijfselen te
vinden zijn.
Cycnus, Kvxvos 1) Zoon van Ares,
gewelddadige reus, door Herácles, wien
hij tot een tweegevecht uitdaagde , gedood. — 2) Zoon van Poseidon , koning
van Colonae in Troas, vocht hardnekkig
.
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tegen de Grieken bij hunne landing en
werd , hoewel onwondbaar , door Achilles , die hem met den helmband den
hals dichtkneep gedood en door Poseidon in een zwaan (xvxvos) veranderd. — 3) Zoon van Sthenélus, koning der Liguriers , werd , weeklagende over den dood van zijn vriend en
verwant Phaéthon , door Apollo in een
zwaan veranderd en onder de sterren
geplaatst.
1) Zie AcoNCydipp^ , Kva'rjr
TIUS. - 2) Zie CLEÓBIS.
Cydnus, Kv5vos, rivier van Cilicia
Campestris , vloeit midden door Tarsus,
door zijn kristalhelder en ijskoud water
bekend. Alexander d. G. deed (333)
na een vermoeienden marsch een gevaarlijke ziekte op , door er zich verhit
in te baden.
Cydonia, Kv &covía, nu Canea, aloude en machtige stad op de N.W.kust
van Creta, bij de rivier Iardanus,
vaderland der kweeën (Cydonia mala).
De Cydoniers waren beroemde boogschutters.
Cyllëné, KvL%i vi. 1) Nu Zyria,
hoogste berg van den Peloponnesus
op de grenzen van Arcadie en Achaie,
gewijd aan Hermes , die hier geboren
was en op den top een tempel had
(van daar Kv22i voos , Cyllenius geheeten). — 2) Havenstad der Epeërs in
Elis , nu Chiarenza.
Cylon , Kvílcov, Athener van edele
geboorte en hoog aanzien , overwinnaar
in de olympische spelen van 't jaar 640,
poogde aan 't hoofd der volkspartij zich
van de oppermacht in den staat (tyrannis) meester te maken en nam te dien
einde met gewapenden de burgt (Acropólis) in bezit. Hij vermocht zich evenwel niet lang staande te houden. Door
honger en dorst tot overgave gedwongen , ontvluchtte hij heimelijk met zijn
broeder, terwijl de overige opstandelingen , die bij de altaren der goden
heul zochten, hoewel hun te voren lijfsbehoud verzekerd was, op aanstoken
der Alcmaeoniden verraderlijk vermoord werden (: 630) . Deze bloedsmet (Kv t covetov ciyos) , die eene reeks
van onheilen over Athene bracht, werd

later door Epimenïdes van Creta met
geheime godsdienstplechtigheden verzoend.
Cyme , Kt , eene beroemde kusten havenstad van Aeolis in Klein-Azie ,
aan de Cymaeïsche of Elaïtische golf;
moederstad van Cumae in Campanie;
geboorteplaats van Hesiodus en Ephórus; werd onder Tiberius (17 n. C.)
door eene aardbeving zwaar geteisterd.
Cynegirus, Kvveystoos, broeder van
den dichter Aeschylus , wien , volgens
Herodótus , in den slag van Marathon,
terwijl hij een perzisch schip , dat de
vlucht nam , bij den achtersteven vastklampte , met een bijl de arm afgehouwen werd, 't geen zijn dood ten
gevolge had.
Cynosarges, Kvvocaoyss, een aan
Herácles gewijd worstelperk aan deO.zijde buiten Athene, voor de lichaamsoefeningen van die geen burgers waren
bestemd. De leer van den wijsgeer
Antisthénes , die hier zijn onderwijs
gaf , werd dienvolgens met den naam
van cynische bestempeld.
Cynoscephalae , ai Kvvós xECpa La(
„hondskoppen", twee heuvels nabij
Scotussa in Thessalie , waar Flamininus
Philippus III v. M. overwon (197).
Cynosséma , ró Kvvóaaq,ua „hondsgraf", voorgebergte van den thracischen
Chersonesus nabij Madytus , met het
graf der in een hond veranderde Hecábe.
Cynosura , 91 Kvvóoov^Oa „hondestaart . '' 1) Gesternte der kleine beer
aan de noordpool (bij Ovidius Cynosuris Ursa) , eig. eene idaeïsche nimf
en voedster van Zeus. — 2) Voorgebergte in Attica , Z.O.waarts van Marathon.
Cynthia, Cynthius. Zie CYNTHUS.
Cynthus , Kvv^os , berg op Delos,
waar Apollo en Artémis geboren waren
(van daar Kvvtcos, Cynthius, Kvvtía,
Cynthia pheeten).
Cynuria, Kvvov^oía, gebied op de
grenzen van Laconie en Argolis , twistappel tusschen de Argiven en de Spartanen , die 't na herhaalde oorlogen ±
550 voor goed bemachtigden.
Cynus , Kvvos , havenstad der opuntische Locriers , nu Kyno.

. .
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Cyparissia , Kv^raLotacía , voorge- Barca (later Ptolemais), Teuchira (later
bergte en stad op de N.W.kust van Arsine) , Hespéris (later Berenice) en
Messenie, in 't Z. der gelijkn. golf. Apollonia, de haven van Cyrene, heette
Cyparissus , Kvrcaeujaos. 1) Zoon Cyrenaica onder de Ptolemaeën doorvan Teléphus , die, nadat hij zijne gaans Pentapolis Cyrenaica;
lievelingshinde onvoorzichtig gedood tegenw. Plateau van Barka.
had, van hartzeer wegteerde en in een
Cyréné , KvO,vrj , beroemde handel.
,cipres (xvrrdeiacios) veranderd werd. — stad , door Grieken onder Battus van
2) Stadje in Phocis aan den berg Par- 't eiland Thera , den stamvader der
Battiaden , op de N.kust van Libye,
nassus bij Delphi.
ten O. der Syrtis Maior , 80 stadiën
Cypria , Cypris. Zie CYPRUS.
Cyprus , Kt^reos , nu Kebris , een (8 geogr. mijlen) van zee gesticht (631),
-der voornaamste eilanden in den O. genoot onder een monarchaal , sedert
hoek der Middellandsche zee, ten Z. ± 450 onder een democratisch bestuur
van Cilicie, ten W. van Syrie , 250 ❑ door handel en zeevaart , door nijver.
mijlen groot, vooral in 't Z. heet van heid en kunst, door rijkdom en pracht
klimaat, rijk aan allerlei natuurpro - hoog aanzien. Cyrene was de geboorte
-platsvnAriu,Ceádsalducten , aan metalen , met name koper,
.aan edele gesteenten en voorwerpen limáchus en Eratosthénes. Nu Grenneh
van kunstvlijt , door tallooze beken , met uitgestrekte bouwvallen.
Cyresch áta , zá Kveéc xaza , berglachende dalen , dichte wouden en een
lange bergketen (Olympus) doorsneden, stad in Sogdiána aan den Jaxartes,
met goede havens en levendig vertier, door Cyrus op de uiterste N.grens van
werd al vroeg door Phoeniciers, later 't perzische rijk gesticht, door Alexandoor Grieken bevolkt en stond achter der d. G. uit hoofde van herhaalde oponder Assyrie, Aegypte,-envolgs standen verwoest.
Cyrn us , Kv ovos , Corsica.
Perzie en Rome. Cyprus was de hoofdzetel der eeredienst van Aphrodite (van
Cyropólis = Cyreschata.
daar J(ixrte(a , Kv reis , Cypriot, Cypris
Cyrrhesticé, Kveelazcx , gewest
geheeten).
van Syrie tusschen Commagëne ten N.
Cypséla, za Kt5 ps2a. 1) Stad op en Antiochie ten Z.

de Z.grens van Arcadie. — 2) Oude
sterkte in Thracie aan de rivier Hebrus
en de Via Egnatia, nu Ipsala.
Cypsélus , Kvips2os , tyran van Corinthe (± 655-625) , die, na de gewelddadige verdrijving der Bacchiaden,
vreedzaam regeerde en de stad ver
Als kunstgewrocht was de-fraide.
juweelkist (xvpe'2) van Cypselus , die,
ter nagedachtenis zijner wonderbare
redding als pasgeboren kind uit de
handen van sluipmoordenaars, te Olympia gewijd werd, alom beroemd. Hem

Cyrrhus , K5eeos, stad 1) in Emathia , tusschen de rivieren Axius en
Haliacmon, — 2) van Cyrrhestice in
Syrie, ten N.W. van Beroea, nu Choros.
Cyrus , Kv oos , rivier in A zie , die
door Iberie en vervolgens tusschen
Albanie en Armenie vloeit en zich,
met den Araxes verbonden , O.waarts
in de Caspische zee ontlast , nu Koer.
Cyrus, Ki 3Oos. 1) De oudere, beroemde en gevierde stichter van 't perzische rijk, uit het geslacht der Achaemeniden gesproten, wiens leven en lot-

volgde zijn zoon Periander op.
gevallen met legenden doorweven zijn.
Cyrenaica, Kveivaïxij, door vrucht- Volgens Herodotus was Cyrus de zoon
baarheid en handel bij uitstek bloeiend van een perzisch edelman Cambyses en
en machtig gebied op de N.kust van Madane , de dochter van den medischen
Libye (Africa) tusschen de Regio Syr- koning Astyáges. Door een onheiltica en Marmarica, met de hoofdstad spellenden droom verontrust , gaf AstyCyréne , werd 321 aan Aegypte en ages zijn staatsdienaar Harpägus bevel
95 aan Rome onderworpen. Naar om Cyrus bij de geboorte te dooden;
't vijftal grieksche steden Cyrene, doch in 't leven behouden, werd het

Cyrus.
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kind onder herders opgevoed. Op zijn
10de jaar gaf Cyrus onder zijne speelmakkers door woord en daad sprekende
bewijzen eener edele inborst , werd
wegens eene hem te laste gelegde
verongelijking voor Astyages gebracht,
als zijn kleinzoon erkend en naar zijne
ouders teruggezonden. Op rijperen
leeftijd voerde hij de geharde bergbewoners des lands tegen Astyages aan
(549) , bracht met behulp van den afgevallen Harpagus door ééne overwin ning en de bemachtiging der hoofdstad
Ecbatana de medische heerschappij op
de Perzen over, onderwierp vervolgens
Lydie en 't overige Klein-Azie , zond
Harpagus tegen de grieksche steden
op de W.kust en vernietigde 't babylonische rijk door de verovering van
Babylon (538) . De meeste der ten
onder gebrachte volken liet hij hunne
eigen regeering behouden , gedroeg
zich grootmoedig jegens de overwonnen koningen en gaf de in Babylonie
gevangen gehouden Joden verlof naar
hun vaderland terug te keeren. Tot
hoofd- en residentiestad des rijks verhief Cyrus Susa in Susiána. Dan, als
't ware nog niet van roem verzadigd,
trok hij over den Jasartes diep in 't land
der Scythen tegen de krijgshaftige
Massageten , doch verloor , na eene
overwinning door de koningin Tomyris
in eene hinderlaag gelokt , 't leven en
liet het uitgestrekte rijk aan zijn zoon
Cambyses na (529). Aangaande zijn
dood waren allerlei verhalen in omloop.
In 't koninklijk paleis te Pasargádae
vond Alexander d. G. 't door Magiërs
bewaakte grafteeken van Cyrus , dat
nog in de vlakte van Murghab , N.O.waarts van Persepolis, vrij gaaf bewaard gebleven is , met den eenvoudigen titel op eene der zuilen in drieerlei spijkerschrift : „Ik ben koning
Cyrus, de Achaemenide." In lijnrechten strijd met de gewone dichterlijk
gekleurde overlevering
g luidt de inhoud
der Cyropaedie van Xenophon, bij
wien Cyrus aan zijns grootvaders hof
naar de regels der kunst opgevoed
wordt en in dienst van Cyaxáres II,
den zoon en opvolger van Astyages,
landen van ver en nabij verovert en

na een voorbeeldig leven en een wijze
regeering , met zijne zonen en vrienden
rondom zich , op zijn ziekbed sterft.
Doch Xenophon stelde zich bovenal
een staat- en zedekundig , in den geest
van Socrates opgesteld verhaal ten
doel ; hij schilderde in 't beeld van
Cyrus een koninklijken wijsgeer of
wijsgeerigen koning ter aanbeveling
van den monarchalen regeeringsvorm.•it de onlangs ontdekte inscripties der
Annalen van koning Nabonedus is voldoende gebleken , dat Cyrus 558 als
vazal van Medie zijn vader Cambyses
I in de regeering over Elam (Suxsiana)
en Perzie opvolgde en 549 de onafhanklijkheid des lands bevocht. — 2)
D e jongere , tweede zoon van den
perzischen koning Darius Ochus (Nothus) en Parysátis , werd door zijn
vader als opperbevelhebber der troepen
van 't kustland en als satraap van
Lydie , Phrygie en Cappadocie (407)
naar Klein-Azie gezonden en liet zich
door de geslepen tong van Lysander
voor de belangen van Sparta winnen.
Na de troonsbeklimming van zijn ouderen broeder Artaxerxes Mnemon (404)
beraamde hij 't door zijne moeder begunstigde plan om zich met wapengeweld van de kroon meester te maken,
verzamelde tot dat doel een leger van
100,000 man, benevens 13000 grieksche huurlingen onder beproefde aan
trok uit Sardes onge--voerdsn
hinderd over den Euphraat tot naar
de vlakte van Cunaxa , waar hij de
vijandelijke troepen met voordeel bevocht , maar , in de hitte van den strijd
met al te groote drift op zijn broeder
toeijlende om hem te dooden , zelf
't leven verloor (401). Xeniiphon , die
den veldtocht in zijne Anabásis te boek
stelde, roemt Cyrus hoog als veldheer
en staatsman.
Cytaea , Kvzata , stad in Colchis
aan de Phasis; van daar Cytaeis,
Cytaine , Medea.
Cythéra , va Kv%iea , nu Cerigo,
eiland aan de Z.O.kust van Laconie,
met gelijkn. hoofdstad, goede havens
en levendigen handel , werd al vroeg
uit Phoenicie bevolkt, doch viel achtereenvolgens de Argiven , Spartanen en

133

134

Cythnus.

Daedalus.

Atheners in handen. Cythera was I plaats van Sinópe , bij een gelijkn. aan
bovenal beroemd door den eeredienst I buksboomhout rijken berg.
van Aphrodite , die hier uit het schuim
CyzICUS, Kv4txos, eene der fraaiste
der zee verree s en van daar KvI'esia en bloeiendste steden in Klein-Azie ,
Kvbse ís Cytherea , Cythereis heet, I kolonie van Milètus , op een gelijkn.
Bij rom. dichters Cythereïus mensis, eiland in de Propontis, dat vroeger
April, als de maand der godin Venus; I met 2 bruggen en door Alexander d.
Cythereïus heros, Aenèas, als de zoon G. met een kunstig aangebrachte landI engte aan den vasten wal van Mysie
van Venus.
Cyth nus , Kvi9vos, nu Thermic, eene verbonden werd. Bij Cyzicus versloeg
der Cycladen ten Z. van Ceos , met Alcibiades (409) de spartaansche en
warme bronnen en gelijkn. stad. perzische land- en zeemacht. Na den
I vrede van
Cytinium , Kvzívcov, eene der 4 perzische beze tang verdreven3 en de
steden van Doris , aan den Parnassus pad in een wijd en zijd beroemde vesgelegen. ting herschapen. Uit verkleefdheid aan
Cytorus , Kvzweos , nu Bidros , stad de Romeinen stond ze (75) een zwaar
op de kust van Paphlagonie , stapel- beleg van Mithradates d. G. door.

,I
I

I

10
Dacia, uitgestrekt gebied tusschen
de Theiss , den Donau en de Carpathen , tegenw. Zevenbergen , Wal
-lachije,ModvW.wartsne
Pruth , in 't binnenland rijk aan koren,
hout en metalen , bewoond door een
volk, evenals de a -eten, van thracischen oorsprong en oorlogzuchtigen
aard , eeuwige bestokers der rom. grenzen. Nadat Domitiánus van hun koning
Decebálus den vrede voor een jaarlijk sche cijns had moeten koopen , onderwierp zijn opvolger Trajdnus Dacie in
een bloedigen oorlog van 5jaren (101106 n. C.) , hoewel 't als rom. provincie door Aureliánus (274) weder opgegeven werd.
Dactyli Idaei , ' IIaiot AdxrvAoc,
mythische , met wonderdadige kracht
en kunst begaafde mijnwerkers en
ijzersmelters , wapensmeden en toovenaars in Phrygie , aan den dienst der
godin Rhea of Cybéle verbonden en onder hare hoede in de bergkloven van
den Ida gehuisvest. ' Ook in Grieken-

land werden ze de oudste bewoners
van Creta genoemd en met de Cureten,
Coryphanten , Telchinen enz. in verband gebracht.
Daedalus , d at' aflos, volgens de gewone overlevering oudste der grieksche
kunstenaars , als houtsnijder , beeldhouwer en bouwmeester evenzeer beroemd,
uit het atheensche geslacht der Erechthiden gesproten , vluchtte , nadat hij
uit naijver zijn leerling Talus of Perdix , den vindingrijken zoon zijner zuster , omgebracht had, uit Athene naar
Creta en werd door koning Minos te
Cnossus gastvrij ontvangen. Hier vervaardigde Daedalus, onder andere kunstwerken, tot verblijf voor den Minotaurus 't labyrint , waarin hij later zelf
door Minos opgesloten werd , omdat hij
Ariadne den draad , die door al de
kronkelwegen van 't gebouw leidde,
gegeven had. Hij wist met zijn zoon
Icarus op wassen vleugels te ontsnappen
en belandde door de lucht te Cumae
in Italie, waar hij Apollo een tempel
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stichtte. Van daar vertrokken , leefde
hij , te vergeefs door Minos vervolgd,
tot aan zijn dood te Camicus op Sicilie , bij koning Cocálus , voor wien hij
velerlei werken van grootschen aanleg
uitvoerde. Daedalus werd bovenal te
Athene en op Creta , maar ook elders
als de vader der beeldende kunst ver-

tius als bankroetier , die, zijn laatsten
troost in een zelfmoord zoekende , onder
weg door den stoicijn Stertinius bekeerd werd en sedert in Rome met
boetpredikaties te koop liep.
Damastes = Procrustes.
Damla, JaMta. 1) Zie AUXESIA . —
2) Andere naam der Bona Dea.

eerd.

Damocles, da,uoxijs, een der hovelingen van Dionysius I te Syracuse,
die op een goeden dag 't geluk van
een tyran hemelhoog verhief. Dionysius gaf hem dat genot te midden van
al wat de zinnen streelde te smaken,
maar liet tevens een blinkend zwaard
aan een paardehaar boven zijn hoofd
hangen , waardoor hij spoedig van zijn
schen de rivieren Titius (Kerka) ten N. waan genezen was.

Dahae , d áat , scythische nomaden

O . der Caspische zee , in-stamen
Hyrcanie (tegenw. Dahestán) , aan de
rivieren Margus en Oxus, diende als
ruiterij in de legers van Darius , Alexander d. G. en Antióchus.
Dalmatia , daí^,uazía , O. kustland
der Adriatische zee in Illyricum tus-

en Drilon (Drino) ten Z., meer of min het
tegenw. Dalmatie , met de hoofdsteden
Dalminium en Salona. De inwoners
leefden van jacht, veeteelt en visscherij,
maar vooral van roof te land en ter
zee en gaven de Romeinen veel te
doen , zoodat ze eerst na herhaalde
veldtochten , als van M. Figulus (156) ,
van L. Metellus (119) en van Asinius
Pollio (39) , onder Augustus (23) voor
goed onderworpen werden. Gedurende
den grootera pannonischen opstand door
Tiberius na een driejarigen oorlog bedwongen, werd Dalmatie met de provincie Illyricum vereenigd (9 n. C.).

Damarátus = Dendaratus.
Damascus , Aa,uaaxós , nu Damask,

Damon , Ad f )v. 1) Van Athene,
beroemd toonkunstenaar en sophist,
leermeester en vertrouwde vriend van
Pericles. — 2) Van Syracuse, pythagorist, die zich voor zijn wegens een
verdichten moordaanslag op Dionysius
II ter dood veroordeelden boezem
zonsonder--vriendPhtas,wo
gang uitstel van strafoefening vergund
werd om zijne zaken te kunnen regelen,
tot gijzelaar stelde. In 't uiterste oogenblik keerde Phintias tegen aller verwachting terug, waardoor de tyran
zich zoo diep getroffen gevoelde , dat
hij beide 't leven spaarde en de derde
in hun verbond wenschte te worden,
't geen hem geweigerd werd.
Dana, lava, groote stad in Cappadocie , vermoedelijk 't latere Tyána.
Dana , Aava , dochter van den
argivischen koning Acrisius en moeder
van Perseus. Naar een oud -italiaansch
verhaal belandde Danae in Latium,
stichtte er de stad Ardéa en werd als
gemalin van Pilumnus moeder van
Daunus, den stamvader van Turnus.
Danai , davaoí , naam der Grieken
in de Ilias en Odyssee.

eene der oudste steden van Azie , hoofdstad van Damascene in Coele-Syrie,
aan beide oevers van den Chrysorrhóas
(Sardines , nu Barrada), door alle tijden
heen om haar gezegend klimaat, hare
pracht en macht als de parel van
't Oosten geroemd, viel na eeuwenlange onafhanklijkheid achtereenvolgens de Assyriers , Perzen , S'eleuciden
en Romeinen in handen. De rom. keizers begunstigden Damascus uitermate
Danaidae = Danai
en Diocletiánus stichtte er groote wapenfabrieken, van waar de damasceenDanaidés , J ara'íó21s , Perseus , als
sche klingen.
zoon van Danae.
Danaides , d avatóeg , de 50 dochters
Damasippus , L i c i n i u s, komt in
de brieven van Cicero als aartslief heb- van Danáus, die, met uitzondering van
ber van standbeelden en opkooper van Hypermnestra , op last van haren vader
parken voor; in eene satire van Hora- hare bruidegoms , de 50 zonen van
.
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Aegyptus , in den bruiloftsnacht een Troas , langs den Hellespont , ten Z.dolk in 't hart stieten en tot straf ver
werden om in de onderwereld-ordel
ten eeuwigen dage water in een bodemloos vat te gieten.
Danáus , d avaós , zoon van Belus,
regeerde na zijns vaders dood over
Libye, doch vluchtte, uit vrees voor
zijn tweelingbroeder Aegy tus, met
zijne 50 dochters (Danaïden) naar Argos , waar hij door zijne weldaden de
regeering deelachtig en later door
Lynceus vermoord werd.
Danuvius , bij de Grieken Is t e r
('I6zeos) , nu Donau , eene der hoofdrivieren van Europa, die, op den Ab
ontsprongen, in een 0. koers-nóba
Oermanie van Raetie en Noricum,

w. van Abydos, met een gelijkn. stad
en een trojaansche bevolking, die onder Aenèas Troje tegen de Grieken
hielp. Bij rom. dichters ook = Troje;

Dardania Bens, Trojanen.
Dardanidae , d a Uvtot , -dives , . de
Trojanen , naar Dardanus (zie aid.).
Dardanus , d a' u3avos. 1) Zoon van

Zeus en Electra, mythisch stamvader
der Trojanen en bij gevolg ook der
Romeinen. Met het Palladium en de
groote goden , de bruidsgift van Pallas
Athene aan zijne eerste gemalin Chryse,
vertrok Dardanus uit Arcadie naar
Samothráce en vervolgens naar Troas,
waar hij de dochter van koning Teucer
huwde en de stad Dardánus stichtte.
Pannonie van Dacie , Dacie van Moesie Door zijn kleinzoon Tros werden de
scheidde en zich met 7 monden in den godenbeelden naar Troje en door AePontus Euzïnus ontlastte. In latere
eeuw bleef voor den Donau, als N.
grensrivier van 't rom. rijksgebied,
achter Vienna tot aan de uitwatering
de naam Ister in zwang.

-

nèas bij de verwoesting der stad naar
Latium overgebracht. In andere verhalen stamt Dardanus uit Creta of uit
de etrurische stad Corythus of uit Phrygie. — 2) Aeolische kolonie in Troas
Daphné, d a "v,q.. 1) Dochter van aan den Hellespont (van daar : straat
den riviergod Penèus in Thessalie, der Dardanellen) , ten Z. van Abydos
werd , toen ze, door Apollo vervolgd, bij kaap D a r d á n is , bekend door een
de goden om hulp smeekte, door de zeeslag uit den peloponnesischen oorlog
aarde in haren schoot opgenomen en (411) en door den vrede tusschen Miin een laurier (ddgvij) veranderd. — thradates en Sulla (84).
2) Voorstad van Antiochie en Syrie,
Darés , Jaegs , bij Homerus trolusthof van natuur en kunst , door ci- jaansch priester van Hephaestus; elders
pressen en laurieren als overdekt, lie- vermeld als dichter eener Ilias vóór die
velingsverblijf der Seleuciden , met een van Homerus , van welke nog eene
hooggeroemden tempel van Apollo en latijnsche prozavertaling (Dczretis PhryArtémis, die 362 n. C. afbrandde.
gii de exidio Troiae historia) , die aan
Daphnis, Aaggvt;, siciliaansch her- Corn. Nepos toegekend wordt, heet te
nimf,
der, zoon van Hermes en eene
bestaan , hoewel 't een knutselwerk
leerde van Pan 't fluitspel en vond de ongeveer uit de 5de eeuw n. C. is.
herdersdicht
uit,
bucolische poëzie of 't
Darius , d a^Osios „de machtige ,"
doch werd door eene Naiade, die hij perzische koningsnaam. 1) H y s t a sverlaten had, met blindheid geslagen p is (521--485) , zoon van Hystaspes
en door Hermes ten hemel opgevoerd. uit het geslacht der Achaemeniden , een
Bij Theocritus sterft Daphnis door de der 7 grooten, die tegen den valschen
wraak van Aphrodite aan minnepijn. Smerdes samenzwoeren en door 't geVergilius bezingt Caesar in zijn vijf- hinnik van zijn paard de kroon deelden herderszang onder den naam van achtig werd , was evenals Cyrus als
Daphnis.
voor den troon geboren, altoos vorsteDardani . 1) dáe3avoc, de Trojanen, lijk in raad en in daad. Na de hernaar Dardanus. — 2) Volk in Boven - overing der afvallige provincies herMoesie en Illyrie.
vormde hij 't munt- en belastingstelsel,
Dardania, d aedavta, gewest van legde straatwegen en posterijen , aan en

Darius.
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verdeelde 't rijk in 20 cijnsplichtige
satrapieën. Met een leger van 700,000
man trok hij 513 over den Hellespont
en den Ister (Donau) tegen de woeste
Scythen en liet , door kommer en gebrek gedwongen onverrichter zake
terug te keeren , zijn veldheer Megabazus Thracie en Macedonie onder
om zelf 't rijk O.waarts tot-werpn,
aan den Indus en W.waarts tot in
Cyrenaica uit te breiden. Van grooter
belang , ook voor de toekomst, waren
zijne ondernemingen tegen ede Atheners,
die de Ioniers van Klein-Azie hulp verleend hadden (501). Om hen te straffen,
zond hij (495) Mardonius met een
sterke vloot, die bij 't voorgebergte
Athos grootendeels te gronde ging,
5 jaren later Datis en Artaphernes met
een nog talrijker leger, dat in de vlakte
van Marathon eene volslagen neerlaag
leed. In de volvoering zijner verdere
veroveringsplannen , ook tegen 't oproerige Aegypte, werd Darius door
den dood verhinderd (485).— 2) 0 c h u s,
een bastaard van Artaxerxes I , van
waar zijn grieksche bijnaam N o t h u s
(424-405) , baande zich door broedermoord den weg tot den troon , liet zich
door vrouwen en gunstelingen beheer schen en lokte door zijn krachteloos
bestuur allerlei hofkabalen, onlusten,
opstanden en moordtooneelen uit, als
zoovele voorteekenen van den naderenden val des rijks. — 3) C o d o m a n n u s,
laatste koning van Perzie , zoon van
Arsámes en Sisygambis, trachtte, door
Bagóas (336) op den troon gezet,
't uitgeputte rijk te herstellen en voor
den ondergang te behoeden, doch bezweek , een beter lot waardig , voor de
overmacht van Alexander d. G. en
werd na de neerlaag bij Gaugamëla
(331) op de vlucht door den satraap
Bessus verraderlijk vermoord.
Daseón, ddoxaw, stad en haven bij
Syracuse aan eene golf van dien naam
Daseylium , dacwNtov, -etov, stad
in Bithynie aan de Propontis, nu
Diaskili.
Dassaretia , gewest van grieksch
Illyrie op de grenzen van Macedonie,
met de stad Lychnidus (zie aid.).

Datames, dara,urjs, een Cariër,
beroemd veldheer in perzischen dienst,
stond als satraap van Cappadocie tegen
Artaxerxes Mnemon op en vocht met,
geluk , maar verloor (361) door sluipmoord het leven.
Datis. Zie ARTAPHERNES.
Datum , d árov , thracische stad aan
de Strymonische golf, met rijke goudmijnen in 't naburig gebergte Pangaeus.
Daulis , d av2ís , nu Daulia, sterke
stad in Phocis tusschen Orchoménua
en Delphi, treurtooneel der lotgevallen
van Procne en Philomëla (Dauliddes
geheeten) . Bij dichters d av2t oevcs ,
de nachtegaal.
Daunia, N. gedeelte van A.pulie,
tusschen de Frento en den Aufidus,
naar een stamheld D a u n u s, zoon van
Pilumnus en Dane, vader van den
rutulischen koning Turnus , genoemd.
Van daar bij rom. dichters Daunius
heros , Turnus ; Daunia gees , de Rutuliers ; dea Daunia , Juturna , de zuster
van Turnus.
Na Dia, oud -italiaansche natuurgodin, te Rome door de Fratres Arvales
onder allerlei plechtigheden vereerd.
Deeebalus , vermaarde koning van
Dacie , die keizer Domitianus , wiens
legers hij versloeg, eene cijns oplei
en, door Trajanus na herhaalde neer
onder gebracht, zich 't leven-lagent
benam (106 n. C.).
Deeeléa , dexs' lsta , gemeente van
Attica, ten N.W. van Athene , op de
grens van Boeotie , nabij de bronnen van den Cephisus , door de Spartanen in den peloponnesischen oorlog
op raad van Alcibiades bezet en ver
(413).
-sterk
Deeetia, nu Decize, stad der Aeduers
in Gallia Lugdunensis op een eiland
in de Liger (Loire).
Decius Mus , P. 1) De vaderlandslievende held , die (343) als krijgstribuun 't door de Samniten omsingelde
leger uit het gevaar van een wissen
ondergang tot de overwinning leidde
en (340) als consul , in den slag bij
den Vesuvius tegen de Latijnen , toen
de linkervleugel , dien bij aanvoerde,
begon te deinzen , zich zelf en 't leger

Decius.

Delphi.

der vijanden door eene vervloeking
(devotio) aan de goden der onderwereld
wijdde en, zich in de dichtste drommen
der vijanden aan een vrijwilligen dood
prijsgevende , de zijnen een roemrijke
zegepraal verzekerde. --- 2) Zoon des
vorigen , viermaal consul , sloeg de
Etruriers , Samniten en ITmbriers en
offerde zich , evenals zijn vader, in den
slag bij Sentinum voor 't vaderland op
(295). — 3) Zoon des vorigen, vocht
als consul (279) in den slag bij Asculum tegen Pyrrhus.
Deelus , uit Pannonie , rom. keizer
(249 - 251 n. C.) , vervolgde de christenen , maar regeerde voor 't overige
goed en sneuvelde in een bloedig gevecht tegen de Gothen in Moesie.
Deianira, Antavetga , uit Calydon ,
dochter van Oeneus en Althaea , zuster

Deiphobé, de sibylle van Cumae,
dochter van den profetischen zeegod
Glaucus.
Deiphóbus , d nícpof os, zoon van
Primus en Hecábe, een der trojaansche helden , huwde na den dood van
Paris Heléna en werd bij Troje's verwoesting door Meneláus vermoord.
Delium , AnAtov , stad op de N.O.kust van Boeotie , in 't gebied van
Tanágra, nabij de grens van Attica,
genoemd naar den grooten , aan dien
op Delos gelijken tempel van Apollo,
bekend door de overwinning der Boeotiers op de Atheners (424) ; nu Delis.
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van Meleager , door Herácles aan
den riviergod Achelóus ontworsteld,
benam zich 't leven uit hartzeer , omdat ze, ten einde zich van zijne liefde
te verzekeren, een offerkleed , dat met
de haar door Nessus tot dat doel aanbevolen wonderzalf bestreken was , toegezonden had en zoodoende onwetend
de oorzaak van zijn dood geworden
was.
Deidamia, diu 3auEta, dochter van
koning Lycomèdes op Scyros, bij welke

Achilles, die aldaar als meisje verborgen was, Pyrrhus (Neoptolémus) verwekte.
Deióces, d1tóx1s, volgens Herodotus eerste koning van 't onaf hanklijk
"worden Medie (± 699-647), stichtte
ge hoofd- en residentiestad Ecbatána
en bleef, evenals vroeger in zijn ambteloos leven, ook in 't staatsbestuur
rechtvaardig en wijs.
Deiotárus , tetrarch (viervorst) van
Galatie , hield het in de mithradatische
oorlogen met de Romeinen , die hem
tot koning verhieven en tevens zijn
rijk met Klein-Armenie vermeerderden,
vocht met 600 ruiters bij Pharsálus
onder de vanen van Pompejus, werd
45 van een moordaanslag op Caesar,
met wien hij zich 47 verzoend had,
beticht en te dier zake door Cicero
verdedigd.

Delius (d

cos)

en Delia (d ^2 ia) ,

Apollo en Artémis, op Delos geboren.
Delos , d ijkos , vroeger Asteria en
Ortygia, nu Dili, kleinste eiland in
't midden der Cycladen met de fraaie
en rijke hoofdstad Delos in 't W. aan

den voet van den Cynthus, eerst vlottend , doch door Zeus aan diamanten
ketens vastgelegd , ten einde de door
Hera vervolgde Leto eene plek te verschaffen om Apollo en Artémis ter
wereld te brengen. Van eeuw tot
eeuw bleef Delos een heilige grond,
door Griek en barbaar geëerbiedigd,
door 't orakel en den prachtigen tempel
van Apollo alom beroemd en door nationale spelen , die om de 4 jaren gevierd werden , opgeluisterd. Jaarlijks
zond Athene - derwaarts eene zoogen.
theorie en stelde er 476--454 de bondskas als onder de hoede van den god.
Van oudsher was Delos 't gewijde ver
ionische stammen-enigsputdr
en de zetel eener amphictyonie , werd
later eene atheensche bezitting en bloeide , vooral na den val van Corinthe
(146) , als eene der eerste handels- en
slavenmarkten. Door Menophanes , den
veldheer van Mithradates d. G., werd
de pracht en heerlijkheid van 't eiland
aan verwoesting schandelijk prijsgegeven. Van den tempel zijn nog bouwvallen over.
Delphi , As2q ot , nu Kastri, kleine,
door 't orakel van Apollo beroemde
hoofdstad van Phocis , langs den Z.
bergrand van den Parnassus amphitheaters- en terrasgewijze opgebouwd,

Delphinium.
ten N. door eene rij van rotsen , waaruit de Castalische bron opwelt, omkransd en als middelpunt der aarde
met den naam van „navel der aarde"
(óugpa2 'ijs) bestempeld. Delphi , bij
Homerus nog Pytho geheeten , was
eene dorische kolonie met aristocratisch
bestuur, de bondstad der Amphictyonen
en als 't ware bezaaid met kapellen,
standbeelden, kunstwerken en tempels.
Onder deze spant die van den pythischen Apollo op de kruin van den Parnassus , met de rijke schatkamers en
geschenken van volken en vorsten,
van staten en bijzondere personen, de
kroon. De onfeilbare orakels , die aldaar de door Apollo bezielde priesteres
(Pythia) , op een drievoet boven den
dampenden afgrond gezeten , verkondigde, werden door de priesters in
poëzie , later ook in proza aan de raad
medegedeeld en groot was-plegnd
de invloed der meestal diepdoordachte
uitspraken op de wetten en zeden , op
de staats- en volksbelangen, op 't koloniesatiestelsel der Grieken sedert de
eerste eeuwen tot aan den ondergang
hunner vrijheid, met welke tevens
't orakel verviel. In de vlakte van
Crissa bij Delphi werden de pythische
spelen gevierd. In den derden heiligen
oorlog (357) werd de tempel meer dan
eens door de Phocensen geplunderd,
278 door de Gallen en later door Sulla;
ten slotte bracht Constantijn d. G. de
overgebleven kunstwerken naar Constantinopel over.
Delphinium , Je; q2 vtov, havenstad
1) der Oropiërs , 20 stadiën van Orópus, gewone overvaart van Attica naar
Euboea , — 2) op de O.kust van 't eiland Chios , nu Delphino.
Delta , d r'l i a. 1) In Aegypte ; zie
AEGYPTUS . — 2) In Indie; zie PATTALENE.

Demádes, Aggaórqs, atheensch redenaar van lage geboorte , bedorven
zeden en groote welsprekendheid, die
zich aan Macedonie verkocht en Demosthénes bitter vervolgde, werd met
zijn zoon Deméas op last van Antipater (418) ter dood gebracht.
Demarátus , z1 i udoazos. 1) Koning
van Sparta (510 —491) , werd door de

Demeter.

139

kuiperijen van zijn ambtgenoot Cleoménes wegens onechte geboorte afgezet en begaf zich naar 't hof van Darius
Hystapis , wien hij met wijzen raad
diende en op zijn tocht tegen Grieken
begeleidde. — 2) Een der Bac--land
chiaden te Corinthe, die, door Cypsélus
658 verdreven, naar Tarquinii in Etrurie
verhuisde.
Deméter , A1^c*z7O godin der al,

voedende moederaarde, milde geefster
van bloemen en kruiden, van koren
en brood , weldadige patrones van landen tuinbouw, was de dochter van Cronos en Rhea , de moeder van Perse-

phóne en van Plutus, den god des
rijkdoms (zie IASION). Toen Persephone
door Hades of Aidóneus , terwijl ze
argeloos in de vlakte van Nysa met
hare gespelen kransen vlocht , naar de
onderwereld weggevoerd was , doolde
Demeter 10 dagen lang de aarde rond
om hare teergeliefde dochter te zoeken.
Door den alzienden zonnegod (Helios)
van 't gebeurde onderricht , verliet ze
in hare smart den Olympus en woonde
onder de menschen eenzaam en onbekend. Toen ze echter van verdriet
onvruchtbaarheid en misgewas over de
aarde bracht, zond Zeus Hermes naar
de onderwereld om Persephone aan
hare moeder terug te geven; doch omdat ze reeds van den granaatappel geproefd had, moest ze een derde deel
des jaars bij Hades onder de aarde
vertoeven en mocht den overigen tijd
bij hare moeder op den Olympus doorbrengen. Deze mythe hangt zinnebeeldig samen met de afwisseling van
leven en dood in de natuur en werd
later met een hooger leven na dit leven
in verband gebracht. De oudste eerbiedwaardigste zetel van Demeter's
eeredienst was Eleusis in Attica, waar
ze haren lieveling Triptolémus ploegen
en zaaien leerde en de heilige offerplechtigheden en geheimenissen (gvazr^eca)
instelde. Als leermeesteres van den
landbouw was Demeter de moeder van
alle geluk en welvaart , van wet en
recht (^so^uog,oeós) , van vredig en arbeidzaam leven , weshalve ze overal in
Griekenland hooge eer genoot, de
hoogste evenwel te Athene , waar telken
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are in den herfst de groote, in de
lente de kleine Eleusinia en tegen den
winter de Thesmophoria gevierd werden. In kunstwerken droeg Demeter
een krans van korenaren of een snoer
om 't hoofd, een fakkel of scepter, een
papaver en een vrucht- en bloemkorfje
in de handen. Te Rome werd ze , als
geordin van koren en veldvruchten , onden naam van Ceres , Ceres mater
met Tellus vereenzelvigd en , evenals
in Griekenland, vóór den oogst met
offers van zwijnen vereerd. Het haar
gewijde volksfeest der Cerealia (12-19
April) ging met optochten en wedrennen
gepaard.
Demetrias, d lggreta;, sterke vesting van Magnesia in Thessalie , binnen

't staats- en oorlogstooneel , gaf aan
't zeewezen en de krijgsbouwkunde een
nieuwe gedaante en werd met name
te Athene , waar hij zich in den glans
zijner overwinningen plag te koesteren , half vergood. — 2) Zoon en troonopvolger van Antigónus Gonátas in
Macedonie (239-229).
II.
Koningsnaam in Syrie. 1)
„redder") , zoon van
S o t e r (acoz
Seleucus Philopátor , leefde van zijn
10de tot zijn 23ste jaar als gijzelaar
te Rome (Y75-162), nam bij zijns
vaders dood de wijk naar Syrie, waar
hij als koning begroet werd. Door zijn

in de Pagasaeïsche golf, door Demetrius Poliorcètes gesticht , om tot sleutel
van Griekenland te dienen.
Demetrius, d 7 unzetos. I. Koningsnaam in Macedonie. 1) Pol i o r c è t e s
((oAtooxnz4s, stedenbelegeraar) , zoon
van Antigónus en Stratonice , opende
als jongeling in dienst van zijn vader
met uitstekende proeven van heldenmoed eene reeks van stoute krijgsbedrijven te land en ter zee tegen Ptolemaeus en Seleucus in Syrie , tegen
Cassander in Griekenland , vervolgens
tegen de Rhodiers (305) , die hij echter
na een merkwaardig beleg der hoofd
vrijliet, om Griekenland op nieuw-stad
aan de macht zijner vereenigde vijanden
te ontrukken (303). Na zijns vaders
neerlaag en dood bij Ipsus (301) was
't met de fortuin van Demetrius hachlijk
gesteld en eerst 294 gelukte 't hem,
na allerlei lotwisselingen, zich tot koning van Macedonie te verheffen , hoewel hij 287 door zijne troepen verraden
en van den troon vervallen verklaard
werd. Nu stak hij , zijn zoon Antigónus
in Griekenland achterlatende, met een
ontzaglijk leger naar Azie over, ten
einde zijn vaderlijk gebied te herwinnen; doch moest, ten gevolge van vele
wederwaardigheden , besluiten zich aan
de genade van Seleucus (286) over te
geven en werd door dezen tot aan zijn
dood (283) te Apamèa aan den Orontes
met alle eerbetoon gevangen gehouden.
Demetrius speelde eene hoofdrol op

ongebonden levensgedrag verbeurde hij
de gunst des volks en in een oorlog
tegen den fortuinzoeker Alexander Balas
kroon en leven (150). — 2) Ni c á to r
(vtxdzc)e „overwinnaar ") , zoon des vorigen, ontweldigde met behulp van
Ptolemaeus Philomètor aan Balas den
syrischen troon (146) , dien hij (142) in
een oproer voor A ntióchus Enthéos ,
den zoon van Balas , ruimen moest,
doch, na een gelukkigen veldtocbt tegen
Parthie , herwon (130). Dan weldra
tegen Aegypte opgetrokken, werd hij
door een opstand van Alexander Zabina
naar Syrie teruggeroepen , bij Damascus geslagen en op de vlucht vermoord (126).
In de letterkunde. P h a l èIII.
r e u s (0ai% ee5s) uit Phalèrum , een
man van geringe geboorte, doch van
uitstekende gaven en verdiensten als
redenaar, staatsman , geleerde en wijs
-ger.DoCasnder317mthe

bewind te Athene bekleed , verwierf
hij zich te recht de algemeene liefde
en dankbaarheid , doch moest de (307)
door Demetrius Poliorcètes veroverde
stad als een misdadiger verlaten. Hij
nam de wijk naar Thebe en van daar,
om niet in de handen van sluipmoordenaars te vallen , naar Alexandrie,
waar hij hooge gunst en eer genoot ten
hove van Ptolemaeus Lagi, door wiens
opvolger hij , om onbekende redenen,
naar Boven -Aegypte verbannen werd
(285). Van 's mans talrijke en veelsoortige pennevruchten is geen letter over.
Demoeides , d 1,uoxijór)s , uit Croton , pythagorist en geneesheer, die te

Demochares.

Demosthenes.

Aegina, te Athene en o p Samos met
roem en geluk praktizeerde. Door Darius , wiens voet ontwricht was , naar
Susa geroepen , werd hij na de heeling
vorstelijk beloond; doch toen de koning

niet op zijn tijd terugkeerde , zich 't
leven benam en in een amandelboom
veranderd werd. Demophon regeerde
later over Athene.

hem als lijfarts aan zijn hof wenschte
te verbinden, nam hij de gelegenheid
te baat, om naar zijn vaderland terug
te keeren. Tot eene verkenningsreis
langs de grieksche kust met eenige

edelen uitgezonden, wist hij te Tarente
te ontsnappen en begaf zich naar Croton, waar hij met de dochter van den
kampvechter Milo huwde.
Democháres , d i,uoxá^Ogs, atheensch
redenaar en staatsman , zusterszoon van
Demosthénes en na den dood van dezen
met woord en daad een der moedigste
bestrijders der macedonische partij
(± 290).
Demooritus , d t yuóxetros , beroemd
grieksch wijsgeer van Abdëra ( ±460 —
zijns vaders dood
gaf zich na zijns
351
)^be g
vele jaren naar Azie en Aegypte
op reis en wijdde zich met zulk een
ijver aan de beoefening der wetenschap
en 't onderzoek der natuur, dat hij er
't gezicht bij verloor of, volgens een
ander sprookje, zich zelf de oogen uit
om zich door de buitenwereld niet-stak,
te laten afleiden. Te midden zijner
diepzinnige bespiegelingen bewaarde
hij een groote helderheid van geest,
van waar zijn bijnaam van lacher
(ysaoivos). Veelomvattend was zijne
geleerdheid in alle soort van kennis
en kunst ; doch van de breede rij zijner
doorwrochte geschriften is weinig meer
dan de titels over. Op 't voetspoor
van zijn leermeester Leucippus verklaarde Democritus 't ontstaan der dingen op materialistische wijze uit de
verbinding van ondeelbare grondstoffen
in de oneindige ruimte en werd de
grondlegger der door Epicurus verder
ontwikkelde atomenleer.

Demóphon , -óon , Ay iuo gcov , zoon
van Theseus en Phaedra, nam deel
aan den trojaanschen oorlog en won
op den terugtocht de liefde van Phyllis,
de dochter van den thracischen koning
Sithon, die, toen hij, vóór de echtverbintenis naar Athene vertrokken,
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Demosthénes , dn,uoetÉvjs. 1) Zoon
van Alcisthénes , een der uitstekendste
atheensche veldheeren uit den peloponnesischen oorlog , die 426 bij de vol
zijn op een beslissende-voeringa
afbreuk der Spartanen en hunner bondgenooten berekend krijgsplan, ten gevolge van onverhoedsche omstandigheden , in Aetolie de neerlaag leed,
doch nog in 't zelfde jaar des te roemrijker overwinningen behaalde. Met
een even welberaden doel bezette hij
425 de havenstad Pylos in Messenie,
die hij tot het uiterste tegen de spartaansche overmacht verdedigde. Later
(413) met een groote vloot tot hulp
van Nicias naar Sicilie gezonden, viel
D. , na hopelooze pogingen tot herstel
van den benarden toestand, op een aftocht de Syracusanen in handen en
werd met Nicias ter dood veroordeeld. —
2) De grootste der atheensche redenaars , zoon van Demosthénes , uit de
gemeente Paeania in Attica (± 383
-32),
verloor op zijn 7de jaar zijn
vader en riep op zijn 20ste zijn voogden , die zijne opvoeding verwaarloosd
en zijn vermogen verspild hadden , met
gelukkigen uitslag voor 't gerecht. Eerlang in de volksvergadering opgetreden
en uitgefloten , werd hij door den beroemden acteur Satyrus bemoedigd en
op den goeden weg geholpen. Zijne
groote vorderingen in uit- en inwendige
welsprekendheid had hij meer aan een
ijzeren wil en aan taai geduld dan
aan de natuur te danken. Maanden
lang , zooals verhaald wordt , leefde
hij in eene grot voor zijne studie, liep
galmende de steile heuvels op en 't
klotsende zeestrand langs , om zijne
longen en stem te versterken , nam
steentjes in den mond om zijn stamelen
of lispen te overwinnen en doorvoedde
zich met het merg van Thucydides.
Na langen proeftijd trad hij met roem
en geluk weder voor 't gerecht o. a.
(355) tegen Leptines en (353) tegen
Midias op. Inmiddels bekleedde hij
meer dan ééne waardigheid en gaf
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blijk van hooge belangstelling in de eeniging van natuur en kunst , modellen
staatsaangelegenheden ; door de rede van welsprekendheid voor alle tijden.
Denthelëti , thracische volkstarn bij
7vsei Cv/A/2o Lot 5v hield hij de Atheners
van een ontijdigen oorlog tegen Perzie,
door die vzÉ LO Msyaí^oiro)cr iv van een
door Sparta aangedrongen veldtocht
tegen Megalopolis terug. Doch groot
edeler was de taak , waaraan-schern
hij zich voortaan ' met al de kracht
zijner taal , zijner overtuiging en va
toewijdde : de handhaving-derlansif
der grieksche vrijheid tegen Philippus
v. M. , wiens listen en lagen hij in
zijn philippische redevoeringen in al.
hare naaktheid ontsluierde. Veertien
jaren stond hij , als de ziel zijner partij
en als de beste burger , meet raad en
daad onbezweken pal in den hachlijken
kampstrijd , die door de neerlaag bij
Chaeronèa (338) met den ondergang
der grieksche vrijheid eindigde. Meer
nog dan vroeger was nu Demosthenes
aan den laster en de vervolging zijner
politieke vijanden , huurlingen van Philippus, blootgesteld. Toen Ctesiphon
(336) aan het volk voorstelde om Demosthenes voor alle den staat bewezen
diensten in 't openbaar met een gouden
krans te vereeren , trad Aeschines , zijn
vinnigste bestrijder , met alle kracht
tegen dat voorstel op , hoewel Demosthenes zich in zijne redevoering :reg&'
an&pdvov „over de krans" schitterend
verdedigde en ook ten slotte de zege
behaalde (330). Later (325) 't zij te
recht of te onrecht aangeklaagd van
zich door Harpálus (zie ald.) te hebben
laten omkoopen , werd hij veroordeeld
en gevangen gezet ; hij wist te ontsnappen en hield zich beurtelings te
Troezen .en te Aegina o p^, totdat bij
na Alexander's dood (323) bij volks
teruggeroepen en in triomf te-besluit
Athene binnengehaald werd, Na de
neerlaag bij -Crannon (322) door Antip áter ópgeëischt, nam hij de wijk in
den tempel van Poseidon te Calauria,
waar hij zich door vergif aan de handen zijner vervolgers onttrok. De rede
dragen alle-voeringaDmsth
den stempel van een edel en waarheidlievend karakter en zijn door hare inen uitwendige waarde, door bare ver-

den Haemus (Balkan) tusschen de riv.
Strymon en Nessus.
Déó, dtICO, Demèter; van waar
D e ó i s (di on's, d ^coív,), Persephone.
Derbe , d éo f i , stad in Lycaonie
op de grens van Isaurie.
Dereëto , Ae xsrt, de syrische godin
Atargatis, ook onder andere namen
elders vereerd , aan welke inzonderheid
te Ascalon en te Bombyce de visschen
heilig waren , evenals zij zelve ook
half in de gedaante eener visch afgebeeld werd.
Dercyllidas, Aeexv) aas, spartaansch
veldheer, die met geluk in Klein-Azie
de Perzen bevocht (399-390).
Dertóna , stad in Ligunie aan den
straatweg van Genua naar Placentia,
vroeg rom. kolonie , nu Tortona.
Dertósa , stad in 't N. O. van Hispania Tarraconensis , nabij den mond
van den Iberus (Ebro) , nu Tortosa.
Deucalion , dsvxa t'o.w, zoon van
Promètheus en Clyméne, koning van
Phthia in Thessalie , die , toen Zeus,
om 't zondige menschdom te verdelgen,
de aarde 9 dagen lang overstroomde ,
alleen met zijne even brave gemalin
Pyrrha behouden bleef. Toen de ark,
waarin ze over de hooge wateren dreven , op den berg Parnassus in Phocis
was blijven steken , gingen beide te
Delphi bij 't heiligdom van Themis te
rade hoe 't menschdom te hernieuwen.
Hun werd geantwoord, om met gedekten hoofde en ontgorde kleederen
de beenderen hunner moeder achter
zich te werpen. Na lang beraad deden
ze aldus en wierpen de steenen der
moederaarde , als door 't orakel bedoeld,
achter zich ; uit die van Deucàlion ontsproten mannen , uit die van Pyrrha
vrouwen. Van den Parnassus naar
Locris getogen , vestigden ze zich te
Opus of Cynus , waar Hellen , Amphictyon, Protogen ia en andere kinderen hun geboren werden.
Dia , Ala , oude naam van 't eiland

Naxos.
Diacria , d taxeta , bergstreek in het
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N.O. van Attica , met de Marathonische sophische, deels geographische , deels
historisch politieke werken is weinig

vlakte. De Diacriers (bergbewoners)
waren in den tijd van Solon en Pisistrátus de democraten bij uitnemendheid , evenals de Pediaeërs (vlaktebewoners) de aristocraten , de Paraliers
(kustbewoners) de gematigden.
Diaeus, dtatos, van Megalopólis,
veldheer van 't Achaisch verbond (148),
die Rome tot den laatsten kampstrijd
uitdaagde en (146) bij Leucopetra door
Mummius reddeloos verslagen werd.
Diagóras, d cayóeas. 1) Van Ialysus op 't eiland Rhodus , uit het geslacht •der Eratiden , beroemd als een
der grootste vuistvechters van Griekenland, die in de nationale wedspelen en
bij allerlei andere volksfeesten , evenals
zijne niet minder manhafte zonen en
kleinzonen , overwinning op overwinning behaalde (± 464). — 2) Bijgenaamd de Atheïst , grieksch wijsgeer
en dichter van 't eiland Melos , leerling
van Democritus , werd wegens minachting van den openbaren godsdienst
en ontheiliging der eleusinische mysteriën te Athene vervolgd (411) , doch
nam bij tijds de wijk naar Corinthe.
Diana , oud -italiaansche godin van
licht en leven, van vruchtbaarheid en
gedijen in de natuur en onder de menschen , met name te Aricia, te Tifata
en te Rome ijverig vereerd. Onder
hare hoede stonden te Rome , behalve
de vrouwen , ook de slaven en slavinnen , die haren feestdag (13 Aug.) mede
vierden. Later werd ze er vereenzelvigd

met de grieksche Artémis , Ilithvia en
Hecáte , was als zoodanig godin der
jacht , der maan , der driesprongen,
tooverkruiden en geboorten.
Dianium, nu Denia, stad op de Z.O.kust van Hispania Tarraconensis op
een gelijkn. kaap , kolonie van Massilia, met een beroemden tempel van
Diana.
Dicaea , d ixata , stad op de kust van
Thracie, bij 't meer Bistónis.

Dicaearchïa. Zie PUTEOLI.
Dioaearohus, 1tuaíaexoS, van Messina op Sicilie, beroemd wijsgeer uit
de school van Aristotéles (± 2100). Van
de reeks zijner geleerde, deels philo-

overgebleven.

Dicé , d lx i , godin der gerechtigheid , dochter van Zeus en Themis.
Dioté, díxrj, gebergte in 't O. van
Greta , waar Zeus geboren en getogen
was , van daar Acxzaios, Dictaeus, geheetén. Bij rom. dichters Dictaeus ,
cretensisch.

Dictynna, Aixrvvva, van óíxzvov
„net". 1) = Britomartis , als godin
der visscherij. -- 2) = Artémis, als
godin der jacht, die een tempel in
Phocis , bij Sparta en op Creta had.
Dictys [Cretensis] , van Cnossus op
Creta, wapenbroeder van Idoméneus
vóór Troje en apocrief auteur van 't in
een latijasche vertaling overgebleven
dagboek van den trojaanschen oorlog
(Ephemeris belli Troiani) : een werkje,
dat denkelijk uit de Ode eeuw n. C.
dagteekent.
Dido, Atbc-í, eig. Elissa, dochter
van den tyrischen koning Belus of
Agénor, ging, toen haar broeder Pygmalion , die haren vader opvolgde, haren
echtgenoot Acerbas (Sichaeus) uit hebzucht vermoord had , in 't geleide van
misnoegde Tyriers onder zeil en belandde op de N.kust van Africa. Daar
werd haar zooveel land afgestaan als
ze met eene ossehuid omspannen kon.
Binnen de ruimte , die ze met zulk
eene in dunne reepen gesneden huid
afgebakend had, bouwde ze de burgt
Bursa (f 'gcra „ossehuid") , die allengs
tot het bloeiende Carthago „de nieuwe
stad" aangroeide (± 870). Door den
naburigen koning Iarbas , die de uitbreiding van haar gebied met leede.
oogen aanzag , ten huwelijk gevraagd
en door haar eigen volk tot dezen stap
gedrongen, stiet ze zich zelve, voorgevende de schim van haren eersten man,
dien ze eeuwige trouw gezworen had,
door lijkoffers te willen verzoenen , op
een brandstapel 't zwaard in de borst
en werd sedert als godin vereerd. Aldus
't gewone verhaal. In de Áenei's van
Vergilius komt Aenéas op zijne zwerftochten te Carthago aan het hof van
Dido , die voor den trojaanschen held
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in hevige liefde ontvlamt en zich uit 229. Van de 80 boeken zijn 't 37—
wanhoop over zijn onverwacht vertrek 54ste (65-10) , die met de oorlogen
.op den brandstapel doodt. van Lucullus en Pompejus tegen MiDidyma, zá díóvpua, stad in 't ge- thradates beginnen en met den dood
bied van Milètus, 18 tot 20 stadiën van Agrippa eindigen, volledig, de
van zee verwijderd, met den beroem- overige in grootere en kleinere fragden tempel van Apollo (d t3vuaios) , menten of uittreksels overgebleven. In
die door Darius , volgens anderen door weerwil van gebreken in stijl en beXerxes uitgeplunderd en verwoest, doch handeling verdient Dio door rijkdom
weldra door de Milesiers prachtiger van inhoud en door 't vlijtig gebruik
herbouwd werd ; nu Jeronda of Joran. van goede bronnen waardeering.
,

Dio Chrysostómus, zllow ó

Didymus, 4t3vµos, alexandrijnsch

taalgeleerde uit den tijd van Augustus, goazouos „guldenrond," van Prusa in
wegens zijn stalen vlijt en overvrucht- Bithynie, uit de laatste helft der eerste
bare pen xaí^xevzeeos (de man met eeuw n. C. , leefde langen tijd te Rome,
koperen ingewanden) bijgenaamd.
waar hij om zijne welsprekendheid en
Diespiter . Zie IUPITER .
andere gaven de gunst van Nerva en
Digentia, nu Licenza, heldere koele Trajanus genoot. Van Chrysostomus
beek in Latium, die een bekoorlijk dal bestaan nog 80 fraaie redevoeringen of
doorkronkelde en voorbij 't sabijnsche verhandelingen uit het gebied der wijs-

-

,

landgoed van Horatius in de Anio begeerte, staat- en zedekunde.
vloeide .
Diocaesar^a, Atoxatoáeeeia, vroeger

Dinarehus, d stvaoxos, van Corinthe, 8epphoris, door Heródes Antipas herde laatste der 10 attische redenaars, doopt en tot hoofdstad van Galilaea verleerling van Theophrastus, stelde, aan - , heven.
.gezien hij als vreemdeling voor 't atheen Diocietiánus V ale r i u s , rom. keische volk in staats- en rechtszaken zer (284-305 n. C.), van Diocléa in
't woord niet voeren mocht, voor an- Dalmatie, klom van slicht soldaat tot
-deren pleitredenen op. Van deze zijn de hoogste rangen in staats- en krijgs3 betreffende 't proces van Harpälus dienst op en werd na den dood van
-volledig bewaard gebleven. Numerianus te Chalcèdon door 't leger
Dindyméné . Zie DINDYMUS . tot keizer uitgeroepen. Om des te
Dindymus, -a, zá dív3viva, berg I beter de invallende barbaren te keeren,
1) op de grens van Phrygie nabij de droeg hij (286) Maximiánus als medestad Pessinus , met den eeredienst van regent (Augustus) 't bestuur over 't
Cybéle (d Lvbv^u^vr^) , — 2) in Mysie Westen op , terwijl hij zelf 't Oosten
bij Cynicus, met een eeuwenheugend behield en met geluk de Perzen beheiligdom van Cybéle. vocht. Te midden van binnen- en buiDinochares, AeivoXaLoy;, beroemd tenlandsche beroeringen nam hij (292)
'beeldhouwer en bouwmeester ten tijde nog 2 mederegenten aan , Galerius voor
van Alexander d. G., die den tempel 't Oosten en Constantius Chlorus voor
van Artémis te Ephésus herbouwde en 't Westen. Naar rust verlangende,
't plan van Alexandrie ontwierp. I legde hij (1 Mei 305) na een kommerDio Cassius , Aítov ó Kd itos , vol bestuur van 20 jaren te Nicomedia
.grieksch geschiedschrijver uit Nicaea I zijne waardigheid plechtig neer, om
in Bithynie , bekleedde (180-229 n. C.) op een landgoed te Spalatuw bij Sa
provincies met eere lóna in stil genoegen zijne overige-teRomnid
hoogs waardigheden en eindigde , na levensdagen te slijten (313). Onder
-een kort verblijf in Campanie , zijn I Diocletianus werden (303) de christenen
werkzaam leven te Nicaea. Zijn hoofd- I vervolgd en groote werken van bouwwerk (`Pw,uaïxi iczoeía) behelst het I kunst uitgevoerd.
verhaal der rom. geschiedenis sedert Diodórus, daó&co&os. 1) Van Iásus
de komst van Aenèas in Latium tot I in Carie , megarisch wijsgeer te Alex-

-

-

-
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andrie onder Ptolemaeus Lagi. -- jaren , zegt men , bezocht Alexander d.
2) Si c u 1 u s ('cxsccvz^s) van Agy- G. hem te Corinthe en ontving op zijne
rium op Sicilie , tijdgenoot van Caesar, vraag, welke gunst hij hem bewijzen
bewerkte , na vele jaren reizens , te mocht , ten antwoord : „nu , ga me dan
Rome, onder den titel van Btfl2tohhxj wat uit de zon;" waarop de koning
ik Alexanicfl:o tx eene algemeene geschiedenis verwonderd uitriep : „ware
van de vroegste tijden tot Caesar's der niet, ik zou Diogenes willen zijn".
burgeroorlog (60) in 40 boeken , die Diogenes stierf hoogbejaard te Corinthe
van 't lste tot het 5de (de mythische (323) en werd er, evenals te Sinope,
eeuwen) en van 't llde tot het 20ste met een standbeeld vereerd. -- 3) Van
(de kroniek der grieksche geschiedenis Seleucia in Babylonie, stoïsch wijsgeer
van 480-302) bewaard gebleven zijn, uit de school van Chrysippus , die (155)
terwijl van de andere enkel fragmenten door de Atheners met Carneades en Cri en uittreksels bestaan. Bij alle ge- toláus naar Rome afgevaardigd werd.-breken van taal en stijl, van aanleg 4) L a ë r ti u s (611as' uoc) , van Laërte
en behandeling behoudt dit werk, hoe in Cilicie, denklijk uit de tweede helft
verminkt ook , nog altijd waarde om der 2de eeuw n. C. , wiens levens van
menig van elders onbekend bericht. beroemde wijsgeeren, bij gebrek aan
,
Diodotus, d to' ozon, atheensch volks- beter voor de kennis der oude wijs redenaar, bracht de Atheners van 't begeerte onmisbaar zijn.
Diomedéae insulae , 5 eilandjes in
overijlde besluit, op aandrijven van
Cleon tegen de afvallige Mytileners de Adriatische zee , boven kaap Gargenomen , te goeder ure terug (427). g^.num in Apulie gelegen , naar DioDiogënes, dcoyEvns. 1) Van Apol- meden genoemd (zie aid.).
Diomedes, Atomu brjs. 1) Zoon van
lonia op Creta, ionisch wijsgeer van
naam , leerling van Anaximénes. — Tydeus en Deipyle , volgde Adrastus
2) Van Sinope , cynisch wijsgeer, ver- in Argos op en was volgens Homerus
trok met zijn vader naar Athene en een der Epigonen , die Thebe innamen.
omhelsde daar de strenge leer van Later trok hij met 80 schepen tegen
Antisthénes , die hij door woord en Troje en was de dapperste held van
daad in 't uiterste dreef, ontzei zich 't grieksche leger na Achilles , onvatalle gemakken des levens , gispte de baar voor sluwheid en overmoed, even
gebreken van zijn tijd, zonder aanzien kloek van taal als van vuist, de liedes persoons , met bitse tong en gaf veling der godin Athene , in moed en
alle gelegenheden snedigeinvallen
nvallen kracht een god gelijk , op 't slagveld
ten beste. Door zijn zonderlinge denk- voor menschen noch goden vervaard
en leefwijze leverde hij rijke stof tot en op de stoutste ondernemingen beanekdoten en lokte de nieuwsgierigheid lust. Zoo vecht hij altijd vooraan,
zoowel als de spotternij van velen uit. staat tegen Hector en Aenëas pal,
Volgens zijne overtuiging bestond er valt Apollo aan en wondt Aphrodite
geen hooger of liever geen waar geluk en Ares. In de latere verhalen rooft
dan in 's menschen volkomen onafhank- Diomedes uit Troje bij nacht met
lijkheid van de natuur en van de bui- Odysseus 't Palladium , waaraan 't betenwereld, in onverstoorbare gemoeds- houd der stad verbonden was. In Argos
rust onder alle lotwisselingen , kortom teruggekomen, bevond hij dat zijne
in de enkele , sobere bevrediging der gemalin Aegialèa hem ontrouw geworvoor 't gewone leven volstrekt onmis- den was : een onheil , dat bij aan de
bare behoeften. Op eene reis naar wraak van Aphrodite te wijten had.
Aegina door zeeroovers gevangen ge- Tot de vlucht gedwongen of uit eigen
nomen , werd Diogenes als slaaf ver- beweging begaf hij zich naar Aetolie
kocht aan Xeniádes van Corinthe , die en belandde, op zijn terugkeer naar
hem zijne kinderen te onderwijzen en Argos door storm beloopen , aan de
daarna de vrijheid gaf. In zijn laatste Italiaansche kust in Daunie, waar hij
-
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Euippe , de dochter van koning Dau- zaken op 25jarigen leeftijd (405) tot
nus , huwde , Arp i, Beneventum en alleenheerscher zijner g eboortestad, ontandere steden stichtte en later als held
vereerd werd. Zijne tochtgenooten werden , in de overmaat van smart bij zijn
dood, in vogels (ayes Diomedeae) ver-

zag gedurende een 38jarige regeering
list noch verraad , willekeur noch
dwang, om zich in de o p permacht te
bevestigen. 't Eiland Ortygia herschiep hij veiligheidshalve in een volkomen sterkte en liet de diepe steengroeven in de stad tot eene staatsgevangenis (í^aoro uíat , lautumiae) uithouwen. Door een aanzienlijke landen zeemacht ondersteund, voerde hij
tegen de Carthagers om 't bezit van
Sicilie onafgebroken en meestal gelukkige oorlogen, te midden van welke
hij (367) stierf. Een verregaande achterdocht vergalde zijn leven en bedierf
zijn karakter in den grond. Voor 't
overige was hij een meer of min kunsten letterlievend vorst , die dichters en

anderd. Naar Diomedes heeten de Insulae Diomedeae , waar hij verdwenen
en begraven was, mitsgaders de Diomedis campus, eene uitgestrekte vlakte
rondom Arpi en Cannae. — 2) Koning
der Bistonen in Thracie , die zijne
paarden met menschenvleesch voedde
en door Herácles gedood werd.
Dion, d lcov, van Syracuse, zoon
van Hipparinus, zwager van den ouderen Dionysius, die hem als een eenig
staatsman en veldheer hoog in eere
hield. Hij was ernstig van karakter
en streng van denkwijze, beoefende
met liefde de wijsbegeerte en vond in wijsgeeren aan zijn hof noodigde , ver
Plato , die 389 Syracuse bezocht, een
leermeester en vriend. Met dezen beijverde bij zich den jongeren Dionysius,
die 367 d e regeering aanvaardde, van
zijn ongebonden leven terug te brengen , doch werd alras tot dank verbannen. Hij begaf zich naar Griekenland,
waar hij veler harten won. Nadat Plato
nogmaals te vergeefs 't zijne gedaan
had om eene verzoening te bewerken,
besloot Dion zijn vaderland gewapenderhand van 't juk der tyrannis te bevrijden (357). Ten gevolge van den
gelukkigen uitslag met de oppermacht
bekleed, vermocht hij, hoe wijs en
rechtvaardig ook, de heerschende onrust niet te bezweren en werd , terwijl
zijne door huislijk leed geknakte veerkracht en door verzet der volkspartij
ingewortelde achterdocht aan weder
verdenking en miskenning-zijdsche
voedsel gaf, verraderlijk omgebracht,

± 55 jaren oud (353).

DiOné, Atcovn, eene der Titaniden,
dochter van Uranus en Gaea, moeder
van Aphrodite (Accovaía). Van daar
ook bij rom. dichters Dione = Venus,
bij Vergilius Dionaeus Caesar, als af-

stammeling van Venus.
Dionysius, d iovvacos. 1) De ouder e , van Syracuse, verhief zich door
eigen verdiensten in staats- en krijgs-

zelf zoogen. treurspelen en-vardige
waagde in zijn verwaten ijdelheid te
Olympia en te Athene naar den kampprijs , die hem in algemeenen hoon en
smaad betaald werd , te dingen. -2) De j o n g e r e, zoon en opvolger des
vorigen (367-343), voerde te Syracuse
een nog ondraaglijker bewind dan zijn
vader. Na een verwaarloosde jeugd
aanvaardde hij de regeering en niet
dan voor een korte poos vermocht de
invloed van mannen als Dion en Plato
hem uit de handen van vleiers en verleiders te houden. Weldra werd Dion
uit Sicilie verbannen (366) doch, toen
deze aan 't hoofd - eener kleine le germacht terugkeerde, nam Dionysius (356)
de wijk naar Locri in Beneden -Italie,
de geboorteplaats zijner moeder Doris,
waar hij gastvrij ontvangen werd en
zich 't oppergezag in handen wist te
spelen tot groot onheil der stad , die
hij snood verdrukte. Na een tijdsverloop van 10 jaren (346) heroverde
Dionysius bij overrompeling 't sedert
Dion's dood (353) in partijen jammerlijk verdeelde Syracuse en regeerde er
met steeds toenemende wreedheid, tot
eindelijk de vrijheidsheld Timoléon de
stad verloste. De dwingeland vertrok
(343) met een handgeld naar Corinthe ,
waar hij zich aan allerlei buitensporigheden overgaf en zijne levensdagen in

Dionysus.

Dionysus.

armoede eindigde. -- 3) Van Halicarnassus, grieksch rhetor en geschiedschrijver , die onder Augustus in 't
belang zijner studiën 22 jaren te Rome
vertoefde en er ± 7 stierf. Zijn hoofdwerk, getiteld 'Pa uat, ' A LoXatoí.oyla
(in 20 bkn, van welke de 9 eerste geheel, de 2 volgende minder volledig,
de 9 laatste alleen in uittreksels en
fragmenten over zijn) bevat in opgesmukten stijl een breed, met lange
redevoeringen der hoofdpersonen doorspekt verhaal der rom. geschiedenis
sedert de oudste tijden tot den eersten
punischen oorlog. In de keuze en 't
gebruik der bronnen verraadt Dionysius gebrek aan oordeel , maar is met
dat al , om menig van elders onbekend
bericht , vooral ook voor de kennis der
rom. staatsregeling, wetten , zeden enz.
geenszins van belang ontbloot. 's Mans
rhetorische en critisch-aesthetische verhandelingen bezitten voor de grieksche
letterkunde bijzondere waarde. -- 4)
Thrax (ó 025á ), alexandrijnsch taal
uit de school van Aristar--gelrd
chus. -- 5). M a g n e s (ó Máyvns), van
Magnesia in Carie , een der beste rhetors van Klein-Azie (± 80). -- 6) Pari e g é t e s (ó ,,reisbeschrijver) van Alexandria , leefde denklijk
onder Domitianus en stelde een aard
overzicht in grieksche ver--rijksundg
zen op.
Dionysus, dtovvaos, ook Bacchus
(Ba'xxos) , de jeugdige , schoone en
vrolijke god des wijns, de zoon van
Zeus en Seméle (zie ald.). Als onvoldragen kind ter wereld gekomen , werd
hij door Zeus 3 maanden lang in zijne
heup verborgen en na de geboorte aan
de nimfen van den berg Nysa' toevertrouwd. Opgewassen trok hij met een
gevolg van Satyrs en Bacchanten , op
een met leeuwen en tijgers bespannen
wagen, de wijde wereld tot diep in
Indie door en deed de verste landen
van den roem zijner heldendaden ge
wijnbouw zegen-wagen,lrdo
verspreidende. Na lange zwerf- en
zegetochten bracht hij zijne moeder uit
den Hades naar den Olympus over.
Op Naxos huwde hij de door Theseus

verlaten Ariadne , de beroemdste zijner
vele geliefden. Bij Homerus behoort
Dionysus niet tot de olympische goden;
doch met de toenemende uitbreiding
van den wijnbouw geraakte zijn dienst,
uit Thracie naar Griekenland overgeplant , al meer en meer in zwang en
smolt met de genoegens van 't vreedzame landleven en gezellige verkeer
te zamen. Om de weldadige kracht
des wijns werd Dionysus geroemd als
de god , die den geest verhelderde,
zorgen verbande , dichterlijke vervoering inblies , gezondheid naar ziel en
lichaam, ja een blik in de toekomst
schonk. Na Alexander's tocht naar
't Oosten namen de weleer ingetoge.
ner Bacchusfeesten een wild en ongebonden karakter aan. Te Athene werden ter zijner eere de Lenaea (A^vata),
de Anthesteria ('Av^sor 9ta), voorts
de groote en kleine Dionysia (Atovvota)
in de stad en op 't land , met tooneelvoorstellingen, koddige optochten en
jubelzangen (dithyramben) , bovendien
de Nuctelia (Nvxzs2ta) bij nacht onder
oorverdoovende muziek van tamboerijn
en fluit en pauk gevierd. De latere
kunst stelde Dionysus gaarne onder
een uitgelaten stoet van Bacchanten,
Satyrs en Silenussen of wel in de rij
der Charites, der Muzen en der Nimfen voor. In zijne gestalte en uiterlijke vormen straalde een zweem der
teedere , zachte vrouwennatuur door;
in den vollen bloei der jeugd, als in
eerre tooverwereld tusschen droomen
en waken , met een glans van genot
op 't wellustademend gelaat, met een
wijnloof- en klimopkrans om de weelderig golvende lokken , is Dionysus
een sprekend beeld van levenslust en
lieflijkheid. Hem waren uit het plantenrijk de wijnstok, klimop , laurier
en aphodil; uit het dierenrijk de pan.
ter, losch, tijger, ezel, dolfijn en
bok gewijd. Te Rome werd Bacchus
in 't laatst der 5de eeuw v. C. bekend
en met den italiaanschen Liber vereen.
zelvigd. De Liberalia waren in Latium
van ouds her een luidruchtig, uitge.
laten volksfeest bij gelegenheid der
wijnlezing , een soort van boerenkermis
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Dioscorides.

Doberus.

(zie LIBER) , terwijl de Bacchanalia
verbasterden tot een geheim broeinest
van onzedelijkheid , weshalve ze 186
bij senaatsbesluit in geheel Italie ten
strengste verboden werden.

gelijk ze ook meest als ruiters afgebeeld werden met eivormigen hoed op
't hoofd, met eene ster gekroond en
eene speer in de hand. In zulk eene
gedaante hadden ze, naar de legende,
de Locriers in den slag bij de Sagra,
de Romeinen (496) aan de spits der
ruiterij in den slag bij 't meer Regillus geholpen en van daar hun tempel
op 't forum, die sedert 304 telken jare
15 Juli door de ridders in statigen optocht te gaard bezocht werd.
Diospolis, Ji0wro2ic , grieksche naam
van Thebe in Boven -Aegypte.
Diphilus, Afrpt;tos, van Sinópe, beroemd dichter der nieuwe comedie te
Athene, tijdgenoot van Menander, door
Plautus nagevolgd, van wiens talrijke
stukken nog fragmenten en bij de 50
titels over zijn.
Dirae = Furiae.
Diroé , d loxt1, gemalin van den thebaanschen koning Lycus na zijne ver
Toen Antiope-stoingvaAópe.
om de mishandeling, die ze van Dirce
te verduren had , naar den berg Cithaeron vluchtte , namen hare zonen Amphion en Zethus uit wraak Thebe in
en bonden Dirce aan een wilden stier,
die haar ter dood toe medesleepte.
Haar lijk werd in eene bron bij Thebe,
die haren naam ontving, geworpen. (Van
daar bij dichters .Dircaeus, thebaansch ;
Dircaeus cycnus , de dichter Pindárus).
Dis = Pluto of de onderwereld.
Diu m , d iov. 1) Stad op Acte , de
O. landtong van Chalcidice, aan de
Strymonische golf. -- 2) Stad aan de
rivier Baphyras in Pierie (Macedonie)
bij den Olympus en aan de Thermaïsche golf, zoo genoemd naar een tem
nabijheid. Te Dium-pelvanZusid
waren de door Lysippus ter eere der
bij den Granicus gesneuvelde Macedoniers gegoten ruiterstandbeelden , die
later naar Rome overgebracht werden.
Nu Malathria.

Dioscorides , van Anazarbus in Cilicie, grieksch geneesheer van grooten
naam , denklijk uit de tweede helft
der eerste eeuw n. C. , wiens werk
over de geneesmiddelen eeuwen lang
als orakel gold.
Diose iri , Atóaxoveot „zonen van
Zeus ," de tweelingbroeders Castor en
Polydeuces, bij de Romeinen ook wel
C a s t r e s of P o l l u c e s geheeten.
Bij Homerus zijn ze broeders van
Heléna, zonen van Leda en Tyndaros (van daar ook Tvvóapt'óat , T y nd a r i d a e bijgenoemd) : Castor bij uit
ruiter en ridder , Poly --nemdhi
deuces de vuistvechter. Beide waren
reeds vóór den trojaanschen oorlog gestorven en in Lacedaemon begraven,
doch keerden om den anderen dag van
onder de aarde in 't leven terug en
genoten goddelijke eer. Volgens andere verhalen werden de Dioscuren
door Zeus in de gedaante van een
zwaan bij Leda verwekt; in nog andere
is Polydeuces de zoon van Zeus, Castor
van Tyndareos en derhalve sterflijk
als ieder mensch. Hun eersten tocht
ondernamen ze tegen Athene , om de
door Theseus geroofde Helena te bevrijden. Voorts namen ze deel aan
den Argonautentocht en de calydonische
jacht en kweten zich altijd even dapper en onversaagd. In hun gevecht
met Idas en Lynceus , de zonen van
Apháreus , viel Castor onder de handen van Idas en op de broederlievende
bede van Polydeuces stond Zeus hun
toe, om beurtelings den eenen dag in
de onderwereld , den anderen in de
paleizen der hemelgoden door te brengen. Te Sparta, maar ook elders in
en buiten Griekenland , werden ze verDius Fidius. Zie FIDIUS.
eerd als schutsgoden (avaxss) met name
Divodurum , hoofdstad der Medio
der worstelperken, der gastvrijheid,
(zie ald.).
-matric
der reizigers en der zeevarenden. Hun
Dobérus, dóf n9os, stad van Paeósterrebeeld aan den hemel waren de
Tweelingen. Aan de menschen ver- nie in Macedonie, O.waarts van de
schenen ze op sneeuwwitte paarden , rivier Echedbrus.
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Doris.

Dodóna, d coxchvy , oud-pelasgische
stad van Thesprotie , later van Molossie in Epirus , met een aan Zeus (A co&wvaios) gewijd orakel, 't oudste en
eerwaardigste in Griekenland. De tempel stond aan den voet van den berg
Tomárus , 't orakel zelf in een naburig
woud, waar de stem van den god zich
in 't geritsel der bladeren van den
heiligen eik openbaarde , welke geheimzinnige natuurgeluiden door priesters (o&Z2ot , s Uot) , later door priesteressen (7reAetaóec) verklaard en in
woorden gebracht werden.
DoI ché, doAl ii. 1) = Dulichium. —
2) Stad in Commagène , van waar zich
de latere eeredienst van Jupiter Dolichènus over 't rom. rijk uitbreidde.
Dólo n , 4 o') cov , snelvoetige zoon van
den heraut Eumëdes, trojaansch spion,
door Diomèdes en Odysseus des nachts
op een verkenningstocht overvallen en
gedood.
Dolopes , d d2o tes , machtige volkstam in Thessalie , die aan den Enipeus woonde en vóór Troje vocht.
Later woonden ze aan den berg Pindus en werd hun land (d o2o^ría , D o
o p i a) bij Epirus gerekend. Een tak-1
der thessalische Dolopen was op 't eiland Scyros gevestigd.
Domitianus, T. Flavius, rom.
keizer (81-96 n. C.) , jongere zoon van
Vespasianus, te Rome 51 geboren, werd
gedurende de regeering van Vespasianus en Titus om redenen buiten alle
staatszaken gehouden en gedroeg zich,
aan 't bewind gekomen , de 2 eerste
jaren beter dan zich verwachten liet,
om daarna tot des te snooder handel
en wandel over te slaan. Door den
ellendigen afloop der oorlogen tegen de
Chatten (83) en de Daciers (86-90)
verbitterd, zocht hij voldoening in titels
en triomfen, maar tevens in vervolging
en bloedvergieten. Allerwege heerschte
geweld en dood of doodsangst; inmiddels vergastte hij. 't volk op luidruchtige spelen en de provincies genoten
zijn bijzondere zorg. Na meer dan één
mislukten aanslag werd Domitianus eindelijk (96) vermoord.
Donátus, A e l i us, taalgeleerde te

Rome (± 350 n. C.) , wiens latijnsche
spraakleer (Ars) langen tijd als grondwet der taal geijkt was. Groote waarde
bezit zijn commentaar op Terentius.
Van een soortgelijk werk tot verklaring
der (eoryicci en der Aeneis van Ver
zijn nog talrijke fragmenten uit-gilus
aanhalingen van Servius bekend.
Donusa, eene der kleinere Sporaden
in de Aegeïsche zee, nabij Naxos, bekend door groen marmer (van daar bij
Vergilius viridis) ; onder de keizers
verbanningsoord ; nu Stenosa.
Dora, zá d 6^Oa , Dor in 't O. T.,
havenstad , onder de Seleuciden sterke
vesting in 't Z. van Phoenicie tusschen
Ptolemais en .Caesarëa, aan den voet
van den berg Carmel gelegen.
Dorieus, jcoets 5s, Rhodiër, zoon
van Diagóras (zie aid.) , beroemd door
zijn vele overwinningen in de nationale
wedspelen en door de rol , die hij als
ijverig partijganger der Spartanen in
de staats- en krijgsverwikkelingen van
zijn tijd speelde (± 428).
Dóris, dcoeís 1) Dochter van Ocea.

nus en Tethys , gemalin van haren
broeder Nereus en moeder der Nereïden. Bij de rom. dichters — de zee. —
2) Klein en dor bergland in Midden Griekenland , vroeger Dryópis geheeten , 4 ❑ mijlen groot, ten Z. van
Thessalie , ten O. van Aetolie , ten N.
van Loeris , ten W. van Phocis , met
de 4 bondsteden Boeum , Cytinium,
Erinéus en Pindus (dorische Tetrapólis),
die in den phocensischen oorlog van
Macedoniers , Aetoliers en anderen zóó-

veel te lijden hadden , dat ze ten tijde
der Romeinen in puin lagen. Doris
was alleen van belang als vaderland
der Doriers (D o r e s , Aw9isis), zijnde
een der groote helleensche volkstammen,
die later met de Heracliden den Peloponnesus bemachtigde. — 3) Gewest
in Klein-Azie op dé Z.kust van Carie
en de naburige eilanden, door Doriers
uit Epidaurus en Troezen bevolkt , met
de 6 bondsteden Lindus , Ialysus en
Camirus op Rhodus , 't eiland Cos , Cnidus en Halicarnassus (dorische Hexa pólis en , na de uitsluiting van Halicarnassus, Pentapolis).
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Duilius.

Doriscus, Aoelclxos, stad van Thra- de stad de verbittering en verwarring
cie aan den mond van den Hebrus tot het uiterste dreef. Nog tenzelfden
jare viel hij door sluipmoord en zijn
in. eene gelijke. vlakte.
Dórus, d woos, zoon van Hellen, dood werd door de herroeping zijner
wetten en door den bondgenootenoorlog
mythisch stamvader der Doriers.
Dorylaeum , do n52acov, eene stad in op den voet gevolgd. — 2) Claudius
e r o, zoon van Tiberius Claudius
Phrygia Epictètus, aan de riviér Thymbrie, met nog aanwezige warme baden, Nero en Livia, jongere broeder van
gewichtig als kruispunt van alle straat- keizer Tiberius , 38 geboren , was bij
wegen , die van den Bosporus en de 't volk algemeen bemind en genoot met
Propontis Klein-Azie in allerlei rich- recht de blakende gunst en 't volle
vertrouwen van zijn stiefvader Augustingen doorsneden nu Eski-Sjer
tus, die hem op nog jeugdigen leeftiJ'd
Drabeseus, Aedf^6xos, stad van als veldheer naar G1-ermanie zond. In
Edónis in Macedonia aan de Strymo- 4 roemrijke veldtochten (12-9) drong
nische golf, nu Dravik,
hij zegevierend tot de Albis (Elbe)
Draco, d Oaxcov, archont en eerste door en stierf op den terugkeer naar
wetgever der Atheners ,(± 624) , die den Rij n, van zijn paard gevallen , aan
in 't bijzonder de crimineele rechtsple- een dijbreu
k, nog pas 30 jaren oud. Op
en voor de meeste mis - zijn eersten tocht verbond hij den N.
Tlijgvenregelde
zware straffen bepaalde , van Rijnarm met den IJsel door een kanaal,
waar 't gewone zeggen dat zijne wetten de zoogenoemde Drususgracht (fossa
(f8ajuot) met bloed geschreven waren; Drusiana) , ten einde zijne pasgebouw Solon nam die betreffende moord en de vloot rechtstreeks in de Noordzee
doodslag (rà <povtxd) over.
te brengen. Uit zijn huwelijk met AnDrangiána, Agayytav , een gedeelte I tonia, de dochter van M. Antonius,
van Ariána, perzische, later macedo- werden Drusus (Germanicus) , Livilla
nische provincie, door Gedrosie, Car- en de latere keizer Claudius geboren. —
manie, Arachosie en Aria begrensd , in 3) G e r m a n i c u s. Zie GERMANICUS.
't N. door den krijgshaftigen volkstam
Dryades . Zie NYMPHAE.
der Dra n ga e (d ealyat) , in 't Z. door
Drymaea , d ev,uaía , stad in Phocis
de Arispae bewoond; tegenw. Sedjestan. aan de rivier Cephisus.
Drepánum , -a, d ^oééavov, za d posDrymus, d^ov j o'c. 1) = Drymaea.—
rava „sikkel," nu Trapani, welvarende 2) Vesting in Attica, op de grens van
haven- en handelstad in den N.W.hoek I Boeotie.
van Sicilie op een sikkelvormige landDrymussa , d Cv^ tov"oha , eilandje aan
tong, door de Carthagers gesticht.
de kust van Ionie in de Hermaeïsche
Drilae, d e Aai, colchisch bergvolk i golf, tegenover Clazoménae.
Dryópes, A n5o^ras, pelasgische volk in Pontus nabij Trapëzus.
Druenti a , nu Durance , rivier in stam , die uit D r y ó p i s (d Lovonís) in
Gallia Narbonensis, vloeit van de Al- I 't Z. van Thessalie bij de rivier Sperp en en valt in den Rhodánus (Rhone) I chèus en den berg Oeta naar Doris
bij Avenio (Avignon),
I trok en, van daar verdreven , naar den
Druidae , -es , /i vt' ac , Druiden, I Peloponnesus, naar Euboea en naar
priesters bij de celtische volken in I Ionie verhuisde.
DUbis , nu Doubs , rivier in Gallia
Gallie en Britannie.
Drusus . 1) M. L i v i u s , welspre- I Belgica , ontspringt op den Jurassus
kend redenaar, beproefde als tribuun I (Jura), vloeit voorbij Vesontio en valt
(91) door halve maatregelen en ontij- I in den Arar (Saone).
Dubris portus , havenstad der Candige wetten de senaats- en volkspartij
te verzoenen , alsook de bondgenooten , I tiers op de Z.O.kust van Britannia
die 't rom. burgerrecht eischten , te I Romana , nu Dover.
Duilius. 1) M. , tribuun 471 en 449,
paaien, waardoor hij binnen en buiten I
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Dulichium.
een echte volksman , die , hoe krachtig
hij ook de belangen der plebejers behartigde, in al zijne maatregelen en
wetsvoorstellen tegenover de patriciers,
met name tegenover de tienmannen
ijver met verstand aan den dag legde. —
) C. , behaalde als consul (260) bij
Mylae op de N.kust van Sicilie de eerste
overwinning ter zee op de Carthagers
door middel van enterdreggen (corn,
die bestemd waren om 't zeegevecht in
een landgevecht te veranderen. Ter
zijner eere werd o. a. op 't forum bij
't spreekgestoelte eene met de snebben
(rostra) der buitgemaakte schepen ver
zuil (columnu rostrata of Duilii)-sierd
opgericht.
Dulichium, dovAl tov, grootste der
Echinadische eilanden ten Z.O. van
Ithaca, behoorende tot het gebied van
Odysseus (bij rom. dichters Dulichius).
Duris, dov~et;, van Samos, grieksch
geschiedschrijver uit de 3de eeuw v.
C., wiens talrijke werken, die niet
algemeen voor geloofwaardig doorgingen , verloren zijn.

Durius , nu Duero , eene der hoofd
vloeit voorbij-rivenaHsp,
Numantia en valt tusschen Lusitanie
en Hispania Tarraconensis in den Atlantischen oceaan.
Durocortorum. Zie REMT.
Dm as , Av' pas , phrygisch koning,
vader van Hecábe (bij Ovidius Dymantis geheeten).
Dymé, -ae, dv,u 1, 1v gat, eene
der 12 achaische steden , op de W.kust
van Achaie , met eene zeehaven , later
rom. kolonie.
Dyrrhachium, Ivoec tov, nu Durazzo, welvarende handelstad in grieksch
Illyrie op een schiereiland aan de Adriatische zee door Corcyra gesticht (bij
Catullus tabernrc Adriae geheeten) , de
gewone landingplaats bij de overvaart
van Brundisium naar Griekenland. Van
hier leidde de Via Egnatia O.waarts
tot aan Byzantium. Door de Romeinen
werd de oorspronklijke naam Epidamnus, om den in hunne ooren onheilspellenden klank damnum „verlies", in
Dyrrhachium veranderd.
-

E.
Eboracum , nu York, hoofdstad der
Briganten in Britannia Romana , waar
de keizers Septimius Sevèrus en Constantius Chlorus stierven en Constantijn d. G. tot keizer uitgeroepen werd.
Eburónes , volkstam in Gallia Belgica tusschen Maas en Rijn.
Ebusus , nu Iviza, grootste der 2
Pityusen aan de O.kust van Hispanie ,
met eene gelijkn. stad, grootendeels
door Phoeniciers bewoond.
Ecbatána , zá Ayflázava. 1) Aloude,
prachtige en bekoorlijk gelegen hoofd
't medische rijk, met een-stadvn
zevenvoudigen muur en sterke citadel;

later zomerresidentie der perzische en
parthische koningen, volgens Herodótus door Deióces gesticht , nu Hamadan. — 2) Stad in Syrie, waar Cambyses stierf.
Ecdémus, "Ex 3y os, van Megalopolis, die met zijn vriend Demophanes
de opvoeding van Philopoemen leidde,
den tyran Aristodëmus in Megalopólis
ten val bracht , Aratus den tyran Nicodes uit Sicyon hielp verdrijven en
door eene wijze wetgeving 't in burgertwisten verzonken Cyrene tot nieuwen bloei verhief. Beide vrienden waren volgelingen der academische leer,
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Echecrates.

Elatea.

die ze in staatkundige aangelegenheden 't osroëensche rijk (137 v. C.-216 n.
C.) in 't N.W. van Mesopotamie gelepractisch toepasten.
Echecrátes,'Exsxoáz^s, van Phlius, gen. — 2) = Aegae no. 2 (zie aid.),
pythagorist, als leermeester en vriend nu Edissa.
Edetáni , volkstam in Hispania Tarvan Plato vermeld.
raconensis
, ten O. der Celtiberiers.
rivier
in
òos
,
'ExsBco
Echedórus ,
Edóni , "H&covss, thracische volk Macedonie, die door Mygdonie vloeit
en zich in de Thermaïsche golf ontlast. stam tusschen de rivieren Nestus en
Echémus, 'EXegos, koning van Ar - Strymon , door den buitensporigen Baccadie , die bij den inval der Doriers in chusdienst berucht. Van daar hij dichden Peloponnesus Hyllus, den zoon van ters 'H&covís, Edoni$, Bacchant; .EdoHeracles, op den Isthmus van Corinthe nus , thracisch.
Eetion, 'Hsn'ow, koning van Thebe
in een tweegevecht doodde. Volgens
beding moesten de Doriers aftrekken, in Mysie , vader van Andromache ,
om in 50 jaren niet terug te keeren. werd met 7 zonen door Achilles gedood.
Egeria , bronnimf, die in hare donEchidna , "E t va, een monster, half
vrouw en half slang , huisde bij de kere grot, waar eene bron op weide,
Arimi of wel in Scythie en verwekte koning Numa wijze lessen ter regeling
met Typhon de Chimaera, den driekop - van den godsdienst gaf. Zij werd te
pigen hond Orthrus, den honderdkoppi- Aricia in 't heilige woud van Diana
gen draak die den tuin der Hesperiden en te Rome nabij de Camènae in
bewaakte, de Sphinx, den Cerbérus 't vóór de porta Capèna gelegen dal
(Echidnei&s canis) , de Scylla, de Gorgo , (vallis Egeriae) vereerd.
Egesta = Segesta.
de lernaeische hydra (Echidna Lernaea),
Egnatia , druk bezochte havenstad
den nemeïschen leeuw en den arend
die de lever van Prometheus af knaagde. in Apulie , aan de Via Appia , met den
Slapende werd ze door den alzienden outersteen , op welken door een wonder
de wierook en 't hout van zelf ontArgus gedood.
Eohinádes , 'Excvá^ss , in de Ilias brandde .
Egnatia Via, de straatweg, die van
E c h i n a e ('Eivat) , nu Curzolari,
groep van 5 of meer rotsachtige eiland- Egnatia naar Brundisium en , aan de
jes vóór den mond van den Achelóus , overzijde der Adriatische zee , van Dyrdie ze door aanslibbing bij verloop van rhachium door Illyrie, Macedonie en
tijd met de kust van Arcarnanie ver- Thracie tot naar Byzantium liep en
bond.
i dienvolgens 't Westen met het Oosten
Echion , 'Exíow. 1) Een der uit de verbond.
Egnatius Gellius , aanvoerder der
door Cadmus gezaaide draketanden ontsproten helden , vader van Pentheus , Samniten tegen de Romeinen (± 300).
Eión , 'Htdw , havenstad van Amhielp Cadmus Thebe bouwen (van waar
Echioniae Thebae). — 2) Beroemd phipólis, bij den mond van den Strymon.
grieksch schilder (± 350).
Elaea , 'EAaia , oude stad op de kust
Echionides, Pentheus, als zoon van van Aeolis in Klein-Azie , aan de E laïtische golf, later haven van 't naburige
Echion . Zie PENTHEUS.
Eehb, 'Hid, nimf, die Hera door Pergámum.
Elaeus, 'E2acovs, 'E2eovs ,,olijven allerlei gekeuvel ophield en afleidde,
terwijl Zeus zich met de nimfen ver- stad" , havenstad op de Z.spits van
meide . Tot straf veranderde Hera haar den thracischen Chersonèsus , met eene
in eene echo en , toen ze Narcissus hope- kapel van den held Protesiláus.
loos beminde , teerde ze van hartzeer
Elagabalus = HELIOGABALUS .
uit, zoodat er van haar alleen 't geluid
Elatéa, 'EAarsta, stad 1) in Phocis
der stem overbleef.
nabij de rivier Cephisus in een vruchtEdessa, 'E&oya. 1) Ur in 't O. T., baar dal , met een sterke burgt ; voornu Orrha, hoofdstad van Osroène en name bergpas van Thessalie naar Boeo-

Elaver.

Elysium.

tie , -- 2) van Pelasgiótis in Thessalie ,
nabij Gonni.
Eiaver, nu Allier, rivier in Aquitanie , valt in de Liger (Loire).
Elbo , ' E? /1 th , eiland aan de kust
van Aegypte, in de meren en moerassen
der Nijlmonden.

gewest in den Z.W. hoek van Macedonie , in 't dal van den Haliacmon ,
op de grenzen van Epirus en Thessalie. De inwoners waren Epiroten.
Elis , ' HAcs , gewest op de W.kust
van den Peloponnesus , ten O. door
Arcadie , ten Z. door Messenie, ten
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W. door de Ionische zee , ten N. door
Elëa = Velia.
Achaie begrensd ,
❑ mijlen groot
Electra, 'Hí^ Exz^oa "heldere".1) en verdeeld in 1) E.40Propria, Koí^,^
Dochter van Atlas en P leióne , eene
-

in 't N. , met de prachtige
der i Pleiaden. — 2) Dochter van HAIs ,
Agamemnon en Clytemnestra, bij Ho- J hoofdstad Elis aan den Penéus ; 2)
merus Laodice geheeten , zuster van P is a t i s , Hcadrts , in 't midden , met
Iphigenia en Orestes , in de tragische de hoofdstad Pisa ten N. van den Alpoëzie beroemd wegens hare zelfop- phéus ; 3) T r i p h y l i a , TT upví ta , in
offerende vader- en broederliefde. Zie 't Z. , met de hoofdstad Pylos. In den
heldentijd was Z. Elis 't rijk van Nestor
ORESTES .
en der Neliden ; in 't N. woonden de
Electrides . Zie ERIDANUS .
Bij den inval der Heracliden
Electron , 'Hílexze iwv , zoon van Epeërs.
viel aan Ox'lus
in
den
Peloponnesus
vader
van
Androméda,
en
Perseus
Aetoliers en Doriers Elis ten
zijne
met
.
AMPHITRYON
Zie
.,Alcméne.
deel en uit de vereeniging van deze
EIeICldes , Bacchanten , naar E 1 é- met de Epeërs sproot de latere bevol.Bacchus.
1 e u s ('E2e2ays)
king der Eleërs ('Hí eiot). Uit hoofde
E iep hantine ^ EAs^ avrcv ^1 ^ eiland in der te Olympia om de 4 jaren ter eere

den Nijl met een gelijkn. stad, tegen- van Zeus gevierde spelen werd geheel
over Syene, 7 stadiën ten Z. van de Elis tot aan den peloponnesischen oorkleine catarrhact, op de grens van Ae- log als heilige grond geëerbiedigd.
Elissa, Zie DIDO .
thiopie, onder de Perzen en Romeinen

met sterke troepen bezet. Elephantine
was uitermate vruchtbaar en rijk aan
steengroeven.
Eleusis, 'EAsvcís, gemeente en stad
van Attica, 2 geogr. mijlen ten N.W. J
, de grens van Megáris,
van Atheneop
door hare heiligdommen , mysteriën en
feesten (Eleusinitz) ter eere van Demé
ter en Persephone beroemd, nu Levsina .
Eleuthérae, 'EAsv e aí, stadje in
Attica op de grens van Boeotie , met
ouden Bacchusdienst .
I
-

Eleutherociliees, 'E2ev^s^Ooxt,1xss

„vrije Ciliciers ," rooverstam in Cilicie
op den Taurus , met de bergvesting I
Pindenissus.
ENC us, van elicio „ik lok uit", bij
naam van Jupiter in de taal der rom.
augurs, die van ouds her op den Aventijn een eigen altaar had en met tooverformulieren aangeroepen of bezworen
werd om den bliksem uit den hemel
neer te zenden
Eiimaea, -iótis, 'E,l uata, -twits,
-

.

Elloménum , 'ELló,usvov, havenstad
der Acarnaniers op
, 't eiland Leucas.
Eilopia, E orcca. 1) N. kuststreek
van Euboea, bij kaap Cenaeum , met
gelijkn. stad. -- 2) Oude naam der
landstreek rondom Dodóna in Epirus.
Eiórus = Helorus.
Eiusátes, een volkstam in Aquitanie
(tegenw. Condomois) met de hoofdstad
E 1 u s a (bouwv. bij Eauze).
Elymais, 'E,lvgaís, landstreek tusschen Persis en Susiana (van daar Elam
in 't O. T.) , met krijg- en roofzuchtige
bewoners , die in de perzische en syrische legers als boogschutters dienden.
Elymi , "E2,vgot , oude volkstam op
Sicilie rondom den berg Eryx , genoemd
naar een stamheld E 1 v m u s , den zoon
van Anchises, die uit Troje naar Sicilie
vluchtte en daar de steden Egesta en
E 1 y m e stichtte.
Elysium , 'H)votov naótov , elyseesche velden, de gezegende oorden van
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Ennius.

Emathia.

eeuwige gelukzaligheid aan 't westereinde der aarde , bij den Oceaan, waar
de uitverkoren helden na hun dood,
onder den scepter van Rhadamanthus,
een onsterflijk en hemelsch leven genoten. Bij Hesiódus zijn 't de eilanden,
waar de gestorven helden onder Cronos
zalig leven. Door de rom. dichters is
't Elysium naar de onderwereld overgebracht en aldaar 't verblijf der zaligen.
Emathia ,'H iatha , gewest van Macedonie tusschen den Haliacmon en den
Axius, met de hoofdstad Aegae; van
daar bij dichters = Macedonie , soms
ook = Thessalie.
Emathides. Zie PIERIDES no. 2.
Em ésa , " Egeaa , nu Hems , stad in
de syrische provincie Apamène , met
een prachtigen zonnetempel, onder Caracalla rom. kolonie. Te Emesa waren
de keizers Elagabalus en Alexander
Severus geboren en in de nabijheid
der stad leed Zenobia de neerlaag (273
n. C.).
Emmenidae, 'E,uusvi'ai , vorstelijk
geslacht te Acragas, door overwinningen in de nationale wedspelen beroemd.
Emódus , 'Hj~ó v ?I ios, N.O. tak
van den Paropanisus , liep ten N. van
Voor-Indie , nu Beloertag.
Empedócles,'Eredoxílijs, vermaard
wijsgeer, dichter en redenaar van Acrágas op Sicilie (± 443) , een man met
een groote ziel en een vrijen geest,
die om zijn diepe wijsheid en wonderdadige genezingen als profeet en toovenaar geroemd werd. Onder meer andere
sprookjes wordt verhaald, dat hij, om
door een plotselinge verdwijning voor
een god gehouden te worden , in den
Aetna sprong en dat later een zijner
sandalen, door den vulkaan uitgebraakt,
de ware oorzaak van zijn dood verried.
De geschriften van Empedocles waren
in poëzie vervat. Van 't verheven, door
Lucretius ter navolging gekozen leerdicht over de natuur der dingen (ireet
cpvaecos) zijn fragmenten, van andere
werken alleen de titels over.
Emporia, za 'E,uroesáa, bij uit
vruchtbare landstreek in N.Africa,-stek
Z.- en O.waarts aan de Syrtis Minor
tot aan Tripolis.
-

Emporiae, rium,'Eróoiac,'Eu,.io
osibv , havenstad der Indigeten in 't
-

L

N.O. van Hispanie , bij den W. uithoek der Pyrenaeën, door de Phocaeërs
van Massilia gesticht , onder Caesar
rom. kolonie; nu Ampoerias.
Empulum, stadje in Latium, nabij
Tibur (Tivoli) ; denklijk nu Ampiglione.
Empusa,'Eiunov"aa, wanstaltig spook
in dienst van Hecate , om de menschen
doodschrik op 't lijf te jagen , 't bloed
uit te zuigen enz. Zie LkMIa.
Enceládus, 'EyxéAa3os, zoon van
Tartarus en Gaea , een der Giganten,
die den hemel bestormden , werd op de
vlucht door Pallas Athene met Sicilie
of door haren wagen verpletterd, bij
Vergilius door Zeus met den bliksem
getroffen en onder den Aetna begraven.
Endymion , Ev5v2ícwv , beeldschoon
jongeling, die op den berg Latmos in
eeuwigen slaap gedompeld lag en de
kuische Selène (maangodin) zóó betooverde , dat ze 's nachts van den hemel
nederdaalde, om hem in 't geheim te
kussen en te liefkozen. De oorzaak
van den slaap wordt mythisch op meer
dan ééne wijze verklaard.
Engyum , Eyyvov, oude stad in 't N.
van Sicilie met een tempel der Groots
moeder der goden , nu Gangi.
Enipeus, 'Evi re5c, rivier in Thessalie , die op den Othrys ontspringt
en met den Apidánus vereenigd in den
Penèus valt.
Enna, "Evva, aloude, sterke, hoogen fraaigelegen stad in 't midden van
Sicilie , aan den straatweg van Catána
naar Acrl.gas, om hare ongemeene
vruchtbaarheid aan Demèter geheiligd
en de bloemenrijke lusthof, werwaarts
een later verhaal den roof van Persephone overbracht. In den slavenoorlog
onder Eunus was er 't hoofdkwartier
der oproerlingen. Nu Castro Giovanni.
Ennius , Q. , rom. dichter uit Rudiae
in Calabrie (239-169) , diende, hoewel
Griek van geboorte, in de rom. legioenen, eerst op Sardinie, ging van daar met
den ouden Cato naar Rome , later (180)
naar Aetolie onder M. Fulvius Nobilior,
wiens zoon hem 184 't rom. burgerrecht
bezorgde. Te Rome leefde hij van zijn
'

"

Ephorus.

Entella.
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(379) betrad hij 't staatstooneel , hervormde 't krijgswezen door de invoering der schuine slagorde (),obi gqcV aye)
en versloeg de Spartanen als boeötarch
(371) bij Leuctra, deed een vierwerf
herhaalden inval in den Peloponnesus
en overwon aan 't hoofd der verbonden
Grieken de Spartanen nogmaals (362)
bij Mantinèa , waar hij sneuvelde.
Epáphus , "Enagpos, zoon van Zeus
en Io , die hem na langdurige zwerftochten aan de oevers van den Nijl ter
wereld bracht', werd, volgens de mythe,
koning van Aegypte en stichtte Mem phis.
p Ep^i . Zie SLIS.
Epéus , 'Enstós, zoon van Panópeus,
groot vuistvechter en bouwmeester van
't houten paard vóór Troje.
Ephësus, "Eg,eios, voornaamste der
12 ionische bondsteden in Klein .zie
aan de rivier Cayster, met de haven
krijgsgod
Panormus vooral vermaard door den
krijgsbloeddorstige
Eno , Evvcb ,
in de Ede eeuw v. C. gestichten , door
godin en gezellin van Ares.
Herostrátus (356) in brand gestoken

onderwijs in 't rieksch en was zeer
bevriend met de elplo's , ' in wier familiegraf hij bijgezet werd. In Ennius
unde Romeinen den vaderhunner nationale poëzie. Van zijne meestal
naar grieksche modellen bewerkte tooneelstukken (meer treur- dan blijspelen)
zijn alleen fragmenten overgebleven;
eveneens van zijn historisch gedicht
Annales , waarin hij de lotgevallen en
heldendaden der Romeinen van den
beginne tot aan zijn leeftijd bezong in
de epische versmaat, welke hij op rom.
bodem overplantte. Bovendien vervaardigde Ennius nog meerdere dichtwerken van gemengden inhoud onder den
titel van Saturae .
. Entella , Ev-te ,í a , aloude stad der
Sicanen in 't W. van Skilis aan de
rivier Crimisus.
Enyaiïus , 'Evvc tos, bijnaam van
Ares in de Ilias; later afzonderlijke

g

"

-

.

Eordaea , 'EoQdala, stad en gewest
in 't N.W. van Macedonie.
(ós, 'Hd c, `Ets , de rom. Aurora,
rozenvingerige, blondgelokte godin des
dageraads, dochter van Hyperion en
Thia of Euryphaëssa. Bij 't eerste morgenkrieken verheft ze zich van hare
safraankleurige legerstede uit den Oceaan en verkondigt, in purpergewaad

en sedert prachtiger herbouwden tempel
van Artémis. Met het overige Ionie
viel Ephesus achtereenvolgens in han den der Lydiers, Perzen, Macedoniers
en Romeinen, maar bleef desniettemin
de groote handels- en stapelplaats van
Klein-Azie en werd later eene acade-

miestad.

Ephialtes,' E(piáZY^s. 1) Zie ALOEUS.

— 2) Maliër, die aan de Perzen (480)
den bergpas naar de door Leonidas
bezette Thermopylae verried. — 3)
Atheensch staatsman , waardig vriend
en aanhanger van Pericles , die de
machtsbevoegdheid van den Areopagus,
voor zoover zij de absolute democratie
in den weg stond , besnoeide en uit
weerwraak door zijn oli g archische vijanden vermoord werd (457). — 4) Een
der vurigste bestrijders van Macedonie
te Athene.
Ephórus, " Egpo^oos, van Cyme in
Aeolis (± 340) , tijdgenoot van Theopompus en leerling van Isocrátes , leverde de eerste proeve eener algemeene
staatkundig evenwicht te herstellen, geschiedenis sedert den terugtocht der
was zijn levensdoel. Na de verdrijving Heracliden tot de belegering van Peder spartaansche bezetting uit Thebe rinthus (335) , een veelomvattend werk,
op hare lichte met 2 of 4 witte paarden bespannen kar ten hemel gestegen ,
de komst van haren broeder Helios.
Niet ongevoelig voor 't genot der liefde, I
schaakte ze Clitus, Orion, Cephálus I
en Tithónus , die haar echtgenoot werd,
om hunne schoonheid.
Epaminondas, 'Enaustvo vóas, Thebe's groote krijgs- en staatsman, arm
geboren en opgevoed , maar edel van
loed en van art. Met zijn vriend
Pelopidas wijdde hij zich onverdeeld
aan de belangen zijner vaderstad, die I
gedurende zijn bestuur 't oppergezag in
Griekenland deelachtig werd. Sparta's I
overmacht te fnuiken en zoodoende 't
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Epirus.

Argolis op eene landtong aan de SaroI nische golf, zetel van 't door de Romeinen onder Argos gebracht gebied
E p i d a u r i a, beroemd bovenal door
de vereering van Asclepios. — 2) L im è r a, ' AtMne , stad op de O.kust
van Laconie, met 2 goede havens.
Crannon .
Epigóni , 'E rt ovoc „nakomelingen ",
Epicaste = Iocaste (zie aid.).
de 7 zonen der 7 voor Thebe omgekoEpicharmus , 'Erríxa ijlos , van 't ei- men helden (zie ADRASTUS) , met name:
land Cos, wijsgeer en dichter, vertrok Alcmaeon, Aegiáleus, Diomédes, Proals kind naar Megára op Sicilie en máchus , Sthenélus , Thersander en
later naar Syracuse, waar hij aan 't hof Euryálus, die 10 jaren na den eersten
van Hiéro op hooge jaren stierf (± 448). tocht gezamenlijk een tweeden onder Epicharmtis was de eigenlijke schep. namen en Thebe verdelgden.
per van 't dorisch-siciliaansche blij- of
Epimenides, 'Erc,uevídis, beroemd
kluchtspel door de smaakvolle en zin- waarzegger, wijze en zanger op Creta,
rijke behandeling, door de levendige wiens leven in een geheimzinnig duister
afwisseling van dartele scherts en diepen gehuld is. Als knaap door zijn vader
ernst , door de gekuischte taal en fiksche naar 't veld gezonden om 't vee te
dat op enkele fragmenten na verloren
gegaan is.
Ephyra, 'Eq,t5 a. 1) In de Ilias =
't latere Corinthe. -- 2) Pelasgische
stad in Elis aan de rivier Sellèis. —
3) Stad van Thesprotie in Epirus, nabij
het tegenw. Jannina. — 4) 't Latere

karakterteekening zijner meestal aan de hoeden , verdwaalde hij in eene grot en
mythologie ontleende stukken , die nog viel er in diepen slaap , waaruit hij na
uit enkele fragmenten bekend zijn.
meer dan 50 jaren ontwaakte. Op even
Epictétus , ' Ertxr, ros , van Hiera- onzekere gronden berust zijn verblijf
pólis in Phrygie , beroemd stoicijn , te Athene , werwaarts hij (± 596) ontopende 94 n. C. eene school te Rome, boden was, om de stad door offerplechbegaf zich, door Domitiánus verban- tigheden te zuiveren van de bloedsmet
nen , naar Nicopólis in Epirus en leefde en de pest, de naweeën van 't jegens
steeds overeenkomstig zijne strenge de medeplichtigen van Cylon gepleegde
zedeleer, die door zijn leerling Arri inus verraad. De Ouden kenden Epimenides
te boek gesteld is.
tal van werken toe en in den brief
Epicurus , 'Ertxoveos , van Samos , I aan Titus beroept de apostel Paulus
beroemd wijsgeer en stichter der epi- I zich op zijn bekenden versregel tegen
cureïsche school , vestigde zich (307) de Cretensers.

te Athene , waar hij zich tot aan zijn I Epimétheus. Zie PROMETHEUS .
dood (270) met tal van verkleefde leer
Epipólae . Zie SYRACUSAE .
lingen zonder diepe en duistere geleerd
Epirus
, "H ret os „vastland ," kust heid onderhield. 't Stelsel van Epicurus, gebied in 't N.V. (bij Homerus de
dat bovenal in de stoicijnen vinnige geheele W.kust) van Griekenland, zoo
bestrijders vond, was eensdeels met genoemd in tegenstelling met de nabude leer van Aristippus , anderdeels met rige eilanden der Ionische zee. , ten N.
die van Democritus verwant. De ware door Illyrie en Macedonie, ten O. door
gelukzaligheid stelde hij in zielerust Thessalie , ten Z. door Acarnanie en
(azaea^ca) , in een door deugd veredeld de Ambracische golf, ten W. door de
levensgenot , terwijl hij den oorsprong Ionische zee begrensd. Epirus was
aller dingen uit de toevallige samen- weinig bebouwd en bevatte tal van
voeging der door 't heelal zwevende I half barbaarsche , halfgrieksche volk
atomen verklaarde. Van 's mans tal- stammen, onder welke de 3 voornaam rijke werken is zeer weinig over, be- ste waren: de Chaoniers in Chaonie,
halve de 44 stellingen (xveíat Nó ac), de Thesprotiers in Thesprotie , de Modie den kern zijner leer bevatten.
lossiers in Molossie. Afzonderlijk werEpidamnus . Zie DYRRHACHIUM . I den ze elk van ouds her door eigen
Epidaurus, Ercdaveos. 1) Stad in vorsten bestuurd, totdat die der Mo-

-

Epirus Nova.

Erichthonius.

lossiers van lieverleê 't geheele land
bemachtigden en zich verhieven tot
koningen van E pirus , onder welke
Pyrrhus (295-272) , die de Romeinen
beoorloogde, de hoofdrol speelde. Later
was Epirus republikeinsch , maar onrustig en de speelbal of liever 't slachtoffer eerst der macedonische en ten slotte
der rom. politiek.

Erechthidae, 'Eeexf' Sac, de Atheners , naar Erechtheus.
Erembi , 'Ees,u(3ot, arabische of aethiopische volkstam , die in holen woonde (troglodyten).

siers in Gallia Cisalpina, aan de Duria,
in 100 door de Romeinen bevolkt , om
tot een bolwerk tegen de naburige bergvolken te dienen.
Equus Tuticus , stadje der Hirpiniers in Samnium.
Erae , ' Eoaí , kleine sterke havenstad in Ionie , ten N. van Teos.

heerlijke haven ; atheensche kolonie ,
die door handel en zeevaart bloeide en
menige kolonie stichtte, werd 490 door
de Perzen verwoest. — 2) Stad van
Phthiótis in Thessalie , nabij Pharsálus.
Erétum , oud-sabijnsche stad , N.
aan den Tiber,-wartsvnRome,
later vervallen , nu Cretona.
Erichthonius , 'Eetx8óvcos , oor spronklijk = Erechtheus (' Eesy?9-sys) ,
later 2 mythische helden : 1)- Zoon van
Hephaestus en Atthis of wel van de
godin Athene , die 't kind , om 't voor

Erésus , E
"
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epos , hooggelegen stad

op de W.kust van Lesbos , geboorte
-platsvnTheoru.

Eretria ,
Epirus Nova . Zie ILLYRICUM.
hoofdsteden van Euboea, Z.waarts van
Eporedia , nu Ivrea, stad der Salas- Chalcis , aan den Euripus met een

Erasinus , 'Eeaaávos , hoofdrivier
van Argólis , die uit het stymphalisch
meer ontspringt en zich met den Phryxus in de Argolische golf ontlast.
Erasistrátus , ' Eaoíorea ros, van

'Eoereta . 1) Eene der

Iulis op Ceos , kleinzoon van Aristoté les, een der beroemdste heel- en ont- de oogen der goden verborgen te houleedkundigen (± 310-260) , stichter den , in een kistje aan de dochters
eener geneeskundige school te Alex- van Cecrops toevertrouwde. Tegen 't
verbod der moeder openden de zusters
andrie.
't kistje en zagen 't kind door eene slang
Eratidae , 'E13ac , oud doorluch- omwonden,
door welken aanblik ze
tig geslacht op 't eiland Rhodus.
krankzinnig werden. Koning van Athene
Erato. Zie MUSAE.
geworden, bracht bij als voedsterkind
Erastosthénes , 'Eazoo4ev^Js , van en lieveling der godin Athene haren
Cyrene (276-196) , alexandrijnsch ge- eeredienst in zwang o. a. door 't feest
leerde van veelomvattende kennis op der Panathenaeën, beslechtte ten haren

allerlei gebied , inz. van wis- , aard rijks- en sterrekunde , bovendien van
taal- en letterkunde , geschiedenis en
wijsbegeerte; onder Ptolemaeus Euergétes bibliothecaris te Alexandrie. 's
Mans veelsoortige werken zijn zoo goed
als geheel verloren.

Erébus , "Eg cf os , god der eeuwige
duisternis, zoon van Chaos en broeder
van Nyx (Nacht) , bij welke hij Aether
(Lucht) en Heméra (Dag) verwekte.
Ook wordt wel met Erebus bedoeld
de stikdonkere ruimte onder de aarde ,
waardoor de schimmen naar de onderwereld afdaalden; van daar de onderwereld zelf.
Erechtheus . Zie ERICHTHONIUS

.

gunste den wedstrijd met Poseidon over
't bezit van Attica en was de eerste,
die 4 paarden voor den wagen spande,
weshalve hij als Voerman onder de
sterren geplaatst werd. Ter zijner eere
werd een prachtige tempel E r e c h th é u m (' EEEx0siov) op de Acropolis
gesticht. — 2) Kleinzoon des vorigen,
zoon en opvolger van Pandion, vader
van Cecrops, Procris, Creusa, Chthonia en Orithyia, werd toen hij in den
strijd tusschen de Atheners en Eleusiniërs Eumolpus den zoon van Poseidon
geveld had, door dezen god of door
Zeus gedood.
Erichthonius , 'E^ocx8ovtos , zoon
van Dardánus , vader van Tros en ko-

Eridanus.

Eryximachus.

ning van Troje, in de Ilias de rijkste
der aardbewoners genoemd.
Eridánus , 'H tóavós , mythische rivier, die in of tot aan 't N. van Europa
vloeide en barnsteen aan hare oevers
voortbracht. Later hechtte deze naam
zich bij voorkeur aan den Padus (Po) ,
waar 't meeste barnsteen gevonden en
verzonden werd ; van daar de naam der
in den mond der rivier gelegen ,,barnsteeneilanden" (^2exreiass vij6ot).
Erigon, 'Eeíycov, rivier in Macedonie, vloeit aan de W.zijde in den Axius,

zijner moeder. Over Eros en Psyche
zie PSYCHE . De broeder van Eros is
Antéros (Avzs^OCOs) , de god der wedermin, die ook versmade liefde wreekt.
Eros heeft een groep van speelsche
minnegoden ("E^ocozec , Amores, Cupidines) rondom zich. Zijn heuglijkst feest
werd te Thespiae (zie aid.) gevierd.
Erycina, 'Eevxívi = Aphrodite (of
Venus). Zie ERYX.
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nu Czerna.

Erigóné, 'Hcyóvij, dochter van Icarius en geliefde van Bacchus , die haar
als Maagd onder de sterren plaatste.
Zie ICARIUS.

Erinéus , 'Eetvlos, eene der 4 steden
van Doris bij den berg Pindus.

Erymanthus, 'Epv,uavf os. 1) Nu

Xiria, gebergte in Arcadie , op de gren.
zen van Elis en Achaie, eens 't verblijf van 't alverwoestende , door Hera.
des bedwongen wildzwijn. Van daar
Erymanthis Ursa , Callisto (zie ARCTOS). — 2) Rivier in Arcadie, die op
't voornoemde gebergte ontspringt en
zich in den Alphèus ontlast.
Erysichthón , 'EevCíx^cov, zoon van

Erinna, "Hetvva, beroemde dichte- den thessalischen koning Triópas, werd,
res en vriendin van Sappho (± 612) , omdat hij boomen in een heilig woud
van welke uit verwarde berichten met van Demëter geveld had , met een zoo
eenige zekerheid alleen bekend is , dat
zij te Mytilene op jeugdigen leeftijd
stierf en dat hare poëzie als die van
Homerus hemelhoog geroemd werd.
Erinyes. Zie EUMENIDES.
Eriphylé, 'E^ocgnv^j, dochter van
Taláus en gemalin van den argivischen
koning Amphiaráus , werd door haren
zoon Alcmaeon gedood, omdat ze 't leven van Amphiaraus voor den halsband
en sluier van Harmonia op 't spel gezet
had. Zie AMPHIARAUS en ALCMAEON.

Eris , "E^OCc, godin van twist en tweedracht , gezellin en zuster van Ares,
op strijdgewoel en slachting belust,
die op de bruiloft van Peleus en Thetis een gouden appel onder de verzamelde goden wierp met het opschrift
„aan de schoonste", waardoor ze eene
reeks van rampen en ellenden verwekte.
Zie PARIS.
Erós , "Eecos, bij de Romeinen Amor
of Cupido, god der liefde , zoon van
Aphrodite en Ares , Zeus of Hermes,
een oolijke schalke knaap, die met pijl
en boog of fakkel gewapend als in spel
de harten van menschen en goden treft
en op gouden vleugels hemel en aarde
in dartele vlucht rondfladdert. Soms is
hij geblinddoekt en meest in 't geleide

onverzadelijken honger gestraft, dat
hij zijn eigen vleesch verslond.
Erythia. Zie GERYONES.
Erythrae, 'Eevt9ea(. 1) Oude stad
in Boeotie, nabij Plataea en Hysia,
moederstad van Erythrae in KleinAzie. — 2) Stad der ozolische Locriers,
ten O. van Naupactus. — 3) Eene der
12 ionische bondsteden in Klein-Azie ,

in 't W. der tegenover Chios gelegen
landtong, aan de Erythraeïsche golf;
nu Kisri.

Erythraeum mare ,'Eovioa %2aaaa, Roode zee, tusschen Arabie , Africa
en Indie, met de Arabische golf (die
later ook wel alleen Roode zee genoemd
wordt) in 't W. en de Perzische golf
in 't N.
Eryx, "Eev^, ook E r y c u s, nu S.
Giuliano , steile berg op de N.W.kust
van Sicilie nabij kaap Drepánum , met
een alouden beroemden tempel van
Aphrodite ('Eevxív,, Eryc?na) , door
Eryx , koning der Elymiers , bij Ver
niet door de-gilusdorAenèa,z
Phoeniciers boven op den top gesticht.
De stad Eryx aan de W. helling van
den berg werd tweemaal door de Carthagers verwoest.

Eryximáchus,' ELov^íjcaxos, genees-

Esquiliae.

Euboea.

heer en wijsgeer te Athene , uit de
werken van Plato bekend (± 410).
ssquiliae. Zie ROMA.
Eteocles, 'ErsoxAijs. 1) Zoon van
Oedipus en Iocaste , die na den troonsafstand van Oedipus met zijn broeder
Polynices beurtelings jaar voor jaar te
Thebe regeerde. Ten gevolge van
onderlinge twist vluchtte Polynices naar
Adrastus , den koning van Argos , die
den tocht der 7 tegen Thebe bewerkte.
Eteocles en Polynices , met hun vaders
vloek beladen , vielen in een tweegevecht, de een door de hand van den
ander. — 2) Koning van Orchoménus,
offerde 't eerst in Boeotie aan de Charites , die van daar bij Theocritus
Ers xstot Xáetre heeten.
Eteocrétes , Ereoxenrss „echte
Cretensers", oudste inboorlingen van
't eiland Creta.
Etesiae , 'Ezilatac , van Tos „jaar",
de passaatwinden , gew. de N.wind,
die tegen de hondsdagen in de Aegesche zee 40 dagen waaide.
Etruria , Tveegvía , nu Toscane,
bij uitstek vruchtbaar , door de natuur
begunstigd gewest van Midden -Italie,
ten N. en N.W. door de Apennijnen
en de Macra , ten W. door de Tyrrheensche zee , ten O. en Z. door den
Tiber begrensd. De oudste bevolking
bestond uit Liguriers en Siculiers , die
door de Umbriers verdrongen werden,
evenals deze door pelasgische met de
denklijk uit Raetie of 't Podal afgezakte Rasénae verbonden Tyrrheniers
(Tvvoí ), van welke de Etruriers
(E t r u s c i, T u s c i) herkomstig waren.
Dit nijver en kunstvaardig, door handel en rijkdom machtig en hoogontwikkeld volk bloeide bovenal gedurende
de 2 eerste eeuwen van Rome en
heerschte te land en ter zee van Raetie
tot in Campanie ; doch verloor , door
de Gallen ten N., door de Samniten
en Grieken ten Z. verdrongen , zijn
voormaligen luister en bezweek na lang
worsteling (400— 283) voor de-durige
romeinsche wapenen. Etrurie ontving
91 't rom. burgerrecht en werd onder
nulla en Augustus met soldatenkolonies
bezaaid, waardoor 't eigenlijke volks-

karakter verloren ging. Bij veel raad
geheimzinnigs blijven de-selachtign
Etruriers een der merkwaardigste volken der oudheid om hun taal en kunstwerken , vooral ook om hun eeredienst
en staatsinstellingen. De 12 hoofdsteden of republieken van Etrurie : Cor
Cl usium , Perusia -tóna,Areium
Volaterrae, Vetulonia, Rusellae, Volsinii, Tarquinii, Valerii, Veii, Caere
('t vroegere Agylla) , de eene van de
andere geheel onafhanklijk , elk meteen Lar of Lucumo, die tevens opperpriester was , aan 't hoofd , vormden
een verbond, dat jaarlijks in den tempel
van Voltumna bij Volsinii vergaderde.
De regeering was streng aristocratisch
en erflijk in de families der Lucumo's,.
die 't volk in een staat van onderhoorigheid hielden.
Euadné. Zie CAPANEUS.
Euagóras, Evayóoas, koning van
Salamis op Cyprus ( ±410 —374), hoogelijk ingenomen met Grieken en grieksche beschaving , werd tegen den perzischen koning Artaxerxes Mnemon,
wien bij den vrede van Antalcidas 387
't bezit van 't eiland toegekend was,
door de Atheners onder Chabrias ondersteund en bleef na een 10jarigen oorlog (385-374) overwinnaar.
Euan , EMv, eig. jubelkreet bij de
Bacchusfeesten; = Bacchus.
Euander, Evavóeos, zoon van Hermes en de arcadische nimf Carmenta ,
voerde vóór den trojaanschen oorlog
eene kolonie uit Pallantium in Arcadie
naar Latium in Italie , waar hij aan
den voet van den palatijnschen heuvel
bij den Tiber eene stad Pallantium
stichtte, die later bij Rome insmolt.
Euander bracht onder de inboorlingen
dier streken zachtere zeden en vaste
wetten , 't letterschrift en den eeredienst
van den lycaeïschen Pan , van Demèter , Poseidon en Herácles.
Euboea, Evflota, nu Negropont,
grootste eiland der Aegeïsche zee , ter
lengte van ± 30 geogr. mijlen , door
de Euboeïsche zee ten N. en lager door
den Euripus bespoeld, in 't N. en O.
bergachtig , maar ook met vruchtbare
dalen doorsneden en van ouds her door

'

'

159

160

Eubulus.

Eulaeus.

handel bloeiende. Bij Homerus heeten
Eudoxus , Ev^o^os. 1) Van Cnide inboorlingen Abanten. In 't N. woon- dus, beroemd aardrijks-, sterre- en
den de Histiaeërs, meer benedenwaarts
de Ellopiers , in 't Z. de Dryopen , in
't midden Ioniers uit Attica, stichters
der 2 hoofdsteden Chalcis en Eretria.
Na de perzische oorlogen werd Euboea
onder Athene gebracht. Naar de euboeïsche kolonie Cumae in Beneden
bij rom. dichters Euboicus =-Italies

wiskundige (± 370) , ook als wijsgeer,
geneesheer en wetgever zijner geboortestad zeer gezien, gaf een nieuwe verklaring van de beweging der planeten
en bewees de bolvormige gedaante der
aarde. Van 's mans geleerde werken
is geen enkel overgebleven. — 2) Van
Cyzicus, ondernam reizen naar Indie,
Cumanus.
Spanje en Africa ter verrijking der
Eubulus, Evf ovAos. 1) Een der be- land- en volkenkunde (± 125).
gaafdste en vruchtbaarste dichters der
Euénus , Evilvos. 1) Vroeger Lycor-

midden-comedie te Athene (± 360). —
2) Atheensch demagoog en redenaar,
tegenstander van Demosthénes en aanhanger van Philippus v. M. , die door
eerlijke en oneerlijke middelen de gunst
des volks verwierf.
Euclides , EvxA,Ellgs. 1) Archont te
Athene , die na de verdrijving der 30

aan 't eerste jaar der restauratie den
naam gaf, onder wien o. a. van staatswege 't oud-attische alphabet van 18
letters vervangen werd door 't nieuwionische van 24 , dat reeds vroeger in
gewoon gebruik was (403). — 2) Van
Megára , een der getrouwste leerlingen
van Socrátes en stichter der megarische secte , die hare kracht in spitsvondige sluitredenen zocht en van daar
ook de eristische of dialectische heet. -3) Van Gela, alexandrijnsch wiskun-

dige van grooten naam (± 290) , wiens
hoofdwerk Erotveia (grondbeginselen
der zuivere meetkunde) heden ten dage
nog waarde voor de beoefening van dat
vak bezit.
Euotémon. Zie METON.
Eudémus, E' uos, van Rhodus,
een der voortreflijkste leerlingen van
Aristotéles, met wiens naam een der
3 zedekundige geschriften van dezen
wijsgeer betiteld is (Evó^gsta'H^cxá),
't zij 't aan hem opgedragen of (volgens
anderen} bij wijze van uittreksel naar
de voorlezingen van Aristoteles door
Eudemus zelf opgesteld werd.
Eudoeia, eig. A t h e n i s, dochter
van den atheenschen wijsgeer Leontius,
gemalin van keizer Theodosius den jongere , behandelde stoffen uit het O. en
N. T., in epischen trant.

mas , nu Fidaris , hoofdrivier van Aetolie , een wilde bergstroom , ontspringt
op den Oeta en vloeit ten W. van Antirrhium in zee , ontleende , heet het,
haren naam aan den aetolischen koning E u è n u s, die zich uit wanhoop
over 't verlies zijner door Idas geroofde dochter Marpessa in deze rivier
verdronk. -- 2) Nu Sandarli , rivier

van Mysie , valt bij Pitáne in de Elaïtische golf.
Euergétes , EvE^Oyerijs „weldoener,"
eeretitel te Athene, te Sparta en elders
toegekend aan buitenlanders , die den
staat groote diensten bewezen hadden.

Euganéi , volkstam op de raetische
Alpen en verder Z.waarts tot in Patavium en Verona , van waar ze door
de Henéti of Venéti en de Cenomanen
teruggedrongen werden. Hun naam
dragen nog de E u g a n e ï s c h e bergen.
Euhemérus , E5 «soos , van Mes
wijsgeer en geschied -sána,griekch
aan 't hof-schrijve,dnMao
van Cassander (± 316) vertoefde en
groote reizen ondernam. In zijn verloren werk `Iseá ávay^Oap (heilige
oorkonde) , dat door Ennius in 't latijn
vertaald werd , poogde hij alle mythen
en goden stelselmatig op zuiver historischen bodem over te brengen , waardoor hij zich den naam van atheïst
(Deos) op den hals haalde.
Eu i as , Evcás , Bacchant.
Eu i us , Evcos , Bacchus.
Eulaeus , Ev2aios , nu Baroen , Oe
rivier in Susiána op-lain'tO.T,
de grenzen van Elymáis, vloeit voorbij
Susa en valt vereenigd met den Choas-
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Eumaeus.

Euphorbus.

n es (die van daar ook wel Eulaeus I

Eumolpus, Ev,uo^.^zos „lieflijk zanger," thracische bard uit de grijze aloudheid , zoon van Poseidon en Chine,
de dochter van Boras , vertrok uit
Thracie naar Eleusis in Attica, waar
hij de eleusinische mysteriën instelde
en't priesterambt van Deméter en
Dionysus bekleedde : eene waardigheid,
die in de familie zijner nakomelingen,
de Eumolpiden (.Ev,u hr1 ac), van eeuw
tot eeuw erflijk bleef.
Eunaptus, Evv broos, van Bardes,
grieksch sophist (± 370 n. C.) , stelde
o. a. de levens der wijsgeeren zijner
eeuw te boek in een werk, getiteld

heet) in den Tiger.
zwij, getrouwe
Ev acos
i Eumaeus ^
,
g
^

I

nenhoeder van Odysseus op Itháca.
I
Euménes, Evis . 1) Van Cardia, I
begon zijne loopbaan als geheimschrij- I
ver van Philippus V. M., volgde later I
Alexander d. 0-. , na wiens dood (323) I
hij als landvoogd van Cappadocia , Pahlagonie en Pontus in verbond met
1 erdiccas de rechten der wettige troon - I
opvolgers jaren lang met taaien moed I
en kloek beleid tegen Antipater en I
Cratérus en na den dood van Perdic- I
cas (321) alleen tegen den machtigen
Antigónus verdedigde; doch door 't Bloc pt2oeóggcwv uai cfoq for iv, dat,
verraad zijner troepen uitgeleverd,werd hoe oppervlakkig ook , toch niet onbehij op bevel van Anti g onus ter dood langrijke bijdragen levert voor de kengebracht (316) . — 2) I , koning nis der neoplatonische leer.
van Pergámum (263-241) , vergrootte
Eunomia . Zie HORAE.
't rijk ten koste van Syrie en begunEunüs , Evv©us, slaaf uit Apaméa
stigde kunsten en wetenschappen. — in Syrie , hoofdaanvoerder in den eer 3) II , koning van Pergámum (197— sten slavenoorlog op Sicilie. Te Enna
159) , zoon en opvolger van Attälus I, als wonderdoener en waarze g ger gekweekte de van zijn vader overgeërfde zien en gezocht , werd hij 143 door
vriendschap met het rom. volk in oor- de aldaar saamgezworen slaven tot kolog en vrede zorgvuldig aan , stichtte
de pergameensche bibliotheek en lokte
geleerden en dichters naar zijn hof.
Eumenides , MM -vrijs „welgezinden" eig. Erinyes ('Eecvtes), wraakgodienen, ontzagwekkende dochters van
Gaea (Aarde) of Nyx (Nacht) , die ver
van goden en menschen in den Erébus
wonen en met onverzoenlijke gestrengheid de heiligste rechten, met name
van ouders , broeders , gastvrienden en
smeekelingen wreken en de met vloek
beladen zondaars tot na den dood met
helsche folteringen vervolgen. Homerus gewaagt van eéne Erinys; later
eeuw gew. van 3 : Tisiphóne, Alecto en
Megaera, afgrijslijk van gelaat en gedaante , met adderenhaar en van bloed
druipende oogen, met fakkels en geesels in handen. In latere kunstwerken
zijn ze van een zachtere natuur dan bij
de treurspeldichters. Te Athene hadden ze een heiligdom nabij den Areopágus , een ander bij Colónus. De
Romeinen noemden dezegodinnen F ur i a e (van furor ,,woede").
Eumoipidae . Zie EUMOLPUS .

ning gekozen en bracht in korten tijd
een volslagen leger, dat met de opstandelingen uit het zuiden tot over
100.000 man aangroeide, onder de wapens, berokkende Sicilie een heilloozen
staat van beroering en trotseerde jaren
lang de rom. praetors en consuls , die
de een na den ander 't veld moesten
ruimen, totdat eindelijk (130) P. Rutilius Tauromenium en Enna , de broei nesten der beweging , veroverde , Eunus gevangen nam en door een alge meene slachting de muiterij met tak
en wortel uitroeide.
Eupalium , Ei'rOtov, stad der ozo-

lische Locriers , later der Aetoliers,
ten O. van Naupactus.
Euph^ mus, Evpos, Minyer, zoon
van Poseidon en Europa, stuurman op
de Argo en stamvader van Battus, den
stichter van Cyrene.
Euphorbus , Evgpoeflos, zoon van
Panthous, een der dapperste trojaansche
helden , wiens schild door Menelaus,
die hem op 't slagveld gedood had , in
den tempel van Hera nabij Mycene
gewijd en door den wijsgeer Pytha-

11

162

Euphorion.

Eurotas.

góras , die béweerde weleer Euphorbus laten zijne stukken als kunstproducten
geweest te zijn, bij 't eerste gezicht in 't algemeen te wenschen over, hij
als 't zijne herkend werd. bezat een diepe kennis van 't menschlijk
Euphorion , Evpo^Oícov , van Chalcis hart en wist meesterlijk , in enkele
op Euboea , bibliothecaris van Anti. tooneelen , vooral vrouwenkarakters
chus d. 0-. (± 220) , vruchtbaar schrij. roerend en aandoenlijk te schilderen.
dezen dichter bestaan nog 18
ver in proza en poëzie , naar alexan- Van
: Hecäbe (Exafl,) , Oresallerlei
ondertreurspelen
,
over
trant
drijnschen
de Phoenicische vrouen
tes
(
OeEaz^s),
alleen
uit
titels
,
die
nog
werpen
geringe fragmenten bekend zijn. Als wen ($oívusc at) , Medèa (M,3eca),
ytus (`br'vdvzos) , Alcestis ('Adichter werd hij door de Romeinen Hippol
geroemd en gevolgd. xparts), Andromache (Ava^OO^uaXq), de
Euphrates, E1) p áz^s Phrat in 't Smeekelingen (`Ixeru ss)^ Iphigenia in
O. T. , nu Prat, Fora , eene der gulls (Iq,cysysta sv Ai t'&), Iphigenia
hoofdrivieren van Azie, ontspringt met in Tauris ('I. sv Taveocs), de Trojaan • cEs) , de Bacchan2 armen die zich spoedig ereent en
ache vrouwen (T^OC^a
h
rmenisc
op het
Á p gebergte , bekt
de Heracliden (Heanabij Samosáta door de Armenische ten (Baat) ,
Heléna (' EAEV) , Ion ("Icov),
passen en vloeit al kronkelende en x2ett3ac) ,
door vele kanalen afgeleid midden door de razende Herac (Heaxs pac-

de vlakte van Babylonie in den Tiger, vo' svoc) , Electra ('H2sxzea) , beneom zich met dezen in de Perzische vens 1 satyrdrama of kluchtspel: de
golf te storten. Cycloop (Kvx2op).
Euphrosyne. Zie CHARITES . Euripus, Evetrros, in 't alg. elke
Eu polis , Ma4tc , een der beste zeeengte met sterk afwisselende ebbe
dichters der oude attische comedie, en vloed; in 't bijz. die tusschen Euwiens stukken verloren zijn (± 446— boea en Boeotie, waarover bij Chalcis
411) , stelde evenals Aristophänes de eene brug geslagen was, nu Evripo.
staatslieden , inzonderheid de radicale Europa, Eteth r . 1) Dochter van
demagogen van zijn tijd, ten toon; van den phoenicischen koning A.gènor of,
daar het sprookje , dat Alcibiades, volgens Homerus, van Phoenix. Door
wien hij in de Bó.inat „duikers" „doo- hare schoonheid bekoord , veranderde
pers" bloedig gegeeseld had , hem uit Zeus zich in een stier en voerde haar,
wraak (415) op den tocht naar Sicilie terwijl ze zich aan het strand met hare
in zee dompelde. vriendinnen vermeide, naar Creta, waar
Euripides, EEet r 3tls, derde in de ze de moeder van Rhadamanthus, Mirij der grieksche treurspeldichters , te I nos en Sarpedon werd. — 2) Een der
Salamis 5 Oct. 480 geboren en te Pella I 3 oude werelddeelen , naar de dochter
406 aan 't hof van koning- Archeláus I van Agenor (als 't heet) genoemd , in
gestorven, zocht , als leerling van f 't N. weinig bekend , ten O. oudtijds
Anaxagoras en Prodlcus , als vriend I tot de Phases of wel tot den .Araxes
van Socrates, de wijsbegeerte en zede- en de Caspische zee, doch later tot
kunde door dichterlijke inkleeding aan- den Tanáis (Don) en de Palus Maeótis
treklijker te maken en als door levende uitgestrekt, ten Z. door de Middelvoorbeelden aan te bevelen , waardoor landsche zee , ten W. door den Atlanhij 't eigenaardig karakter en den toe- tischen oceaanbespoeld.
stand zijner personen, die meer rede- t Eurotas, Evethras, hoofdrivier van
neeren dan handelen en uit de sfeer Laconie , die in Arcadie op den berg
van helden en heldinnen tot het peil Borèum uit eene aardkloof ontspringt,
van gewone menschen afdalen , niet I zich dan in een afgrond verliest, bij
zelden uit het oog verloor. Bij Euripi- I Sciritis op nieuw te voorschijn komt,
des geraakte ook 't koor op den ach- vervolgens in onstuimige vaart het
tergrond en buiten de handeling. Doch diepe, door den Thorax en. Taygétus

Eurus.
verengde dal doorworstelt, voorbij Spara een breeder dal met kalmer stroom
binnentreedt, beneden Oenbe door 't gebergte boort , om over een waterval
't moerassige laagland van Hefos te
bereiken en zich daar in de Laconische
golf te storten.
Eurus, Eveos , de Z.O. -, ook wel
de O.wind ; bij dichters elke regen- en
stormwind.

Eurya1us. Zie NIsys.
Eurybátes , EiQvf áz^s , heraut van
Odysseus op Ithaca en vóór Troje.
flazos, van EphéEurybátus,
sus, die, door Croesus van Lydie met
het noodige geld naar den Peloponnesus gezonden om grieksche huurtroepen
tegen Cyrus te werven , tot Cyrus
overging en dezen 't plan van Croesus
verried. Van daar werd zijn naam
bij de Grieken berucht en op snoode
verraders toegepast.
Eurybiádes , EEev f cáóys , spartaansch opperbevelhebber der grieksche
vloot bij Artemisium (480).
Euryd
, EEevóíxq , gemalin 1)
van Orpheus (zie aid.) , — 2) van den
macedonischen koning Amyntas II,
moeder van Philippus, — 3) van Philippus Arridaeus , door Olympias gedood (317).
Eurymédon E evus&ov. 1) Een
atheensch veldheer in den peloponnesischen oorlog (427-413). — 2) Rivier
in Pamphylie , die beneden Aspendus
in zee valt , beroemd door de dubbele
overwinning, die Cimon ter zee en te
land op de Perzen behaalde (469) ; nu
Kapri-Soe.
Euryphron, EvQvcp^ocov, van Cnidus,
beroemd geneesheer , tijdgenoot van
Hippocrates.
Eurypon, Evovrrciv, -gxct>v, kleinzoon van Procles, derde koning te
Sparta uit het geslacht der Procliden ,
die van daar ook wel E u r y p o n t i d e n
heeten.
Eurysthénes , Ev^Ova1Évrjs, Heraclide, zoon van Aristodèmus en tweelingbroeder van Procles , met wien hij,

Evov
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,

163

Exampaeus.

na de verovering van den Peloponnesus , over Laconie regeerde. Sedert
bleef te Sparta de koninklijke macht
aan hun beider geslacht : de E ry s th e n i d e n (ook Agiaden naar zijn zoon
Agis) en de P r o c l i d e n.

Eurystheus . Zie HERACLES.
Eurytus, EUovros , oud koning van
Oechalie , vader van Ióle (Eurytis), die
hij als kampprijs uitloofde aan ween
hem met den boog overtrof. Toen ze
Heracles, hoewel overwinnaar, geweigerd was, doodde hij Iphitus met zijne
zonen en voerde Iole gevanklijk mee.
Eusebius , Evos f tos , uit Palestina
(-f- 300 n. C.) , de geleerde bisschop
van Caesarèa , wiens werken van godsdienstigen en geschiedkundigen inhoud
voor de kennis der oudheid hooge
waarde bezitten.
Euterpe . Z1e MUSAE.

Euthydémus , Eve 5 p os , sophist

uit Chios , die zich eerst te Thurii en
later te Athene vestigde, een man van
fijnen, spitsvondigen redeneertrant, met
wiens naam Plato een zijner dialogen
betitelde.
Eutroplus . 1) Geheimschrijver van
Constantijn d. G. , later ook gezien
bij Julianus, auteur van een aan keizer
Valens opgedragen kort begrip der
rom. geschiedenis tot 364 n. C. (Breviarium ab urbe condita) , dat zich als
zoodanig door eenvoudigheid van vorm
en deugdelijkheid van inhoud aanbeveelt. -- 2) Gunsteling van keizer
Arcadius , die aan 't byzantijnsche hof
eigenmachtig regeerde , Rufinus 395 n.
C. den voet lichtte en als diens onwaardige opvolger (398 n. C.) 't oosterschrom. rijk zoo slecht mogelijk bestuurde,
doch ten slotte naar verdienste in ongenade viel en te Chalcèdon verraderlijk gedood werd.

Exampaeus , 'EEagiraios , fabelachtige bron met bitter (of wel zout) water,
die in den Hypánis (Bog) vloeit ; eig.
eene landstreek tusschen den Hy p anis
en Borysthénes (Dnieper) , bij de Grieken I a oMoí genoemd.

11*

164

Fabaris.

Faesulae.

F.
Fabáris , riviertje in 't Sabijnsche,
dat in den Tiber vloeit; ook Farfar,
nu Farfa.
Fabia gens , een der oudste en doorluchtigste patricische geslachten te Bome: 1) Q. Fabius Vibulanus, warm
aristocraat, overwon als consul (485)
de Aequers en Volscen , bevocht als
consul (482) de Vejenten en sneuvelde
.(480) tegen de Etruriers. — 2) K.
Fabius Vibulanus, broeder des
vorigen , even dapper held als deze,
-consul 484 , 481, 479 , ijverde al zijn
-best tegen de tribunen , doch sprak
later de plebejers voor , trok , bij beide
partijen verdacht of door vaderlandslandsliefde gedrongen, naar 't verhaal,
moet al de leden van zijn geslacht (op
één enkele na , die te jong was) ten
getale van 306 man en hunne clienten
tegen de Vejenten te velde en legerde
zich bij de Creméra , waar ze , door den
vijand overrompeld , allen (18 Juni
477) den heldendood stierven. — 3).
Q
Fabius Maximus Rullianus,
zesmaal consul (322-296) , grootste der
rom. generaals uit den tweeden samnitischen oorlog. — 4) Q. F a bi us
Maximus G u r g e s „vraat", leidde
een losbandige jeugd, van waar zijn
toenaam; werd op rijperen leeftijd een
verdienstelijk man , sloeg als consul
292 en 272 de Samniten en sneuvelde
(265) tegen de oproerige slaven bij
Volsim. — 5) Q. Fabius Maximus,
bijgenaamd Cunctator (talmer) en Ovicula (lammetje) wegens zijn kalm en
bezadigd karakter , was vijfmaal consul
(233--209) en na de neerlaag bij 't meer
Trasimènus (217) dictator, voerde als
zoodanig tegen Hannibal een nieuw
krijgsplan in , om alle gevecht in 't open
veld te vermijden en den vijand door
overrompelingen en zijdelingsche aan
af te matten. Toen zijn stelsel-valen
de Romeinen begon te mishagen, verdeelden zij 't opperbevel tusschen hem
en den doortastender aanvoerder der
ruiterij (magister equitum) M. Minucius
,

Rufus , die niet in gebreke bleef ten
eerste een slag te wagen en met zijn
leger den ondergang gevonden had,
ware Fabius niet van pas te hulp gesneld. Ook na zijne dictatuur was en
bleef hij binnen en buiten Rome zijne
taktiek getrouw en verzette zich tot
zijn dood (203) met kracht tegen de
nieuwere politiek vooral van Scipio,
die den oorlog naar Africa wilde overbrengen. — 6) C. Fabius Pictor
„schilder", de eerste beoefenaar der
schilderkunst te Rome (van waar zijn
bijnaam) , versierde met zijn penseel de
wanden van den tempel der Salus (304).
-- 7) Q,. Fabius Pictor, kleinzoon
des vorigen , de oudste annalist der
Romeinen , wiens in 't grieksch opgestelde , later in 't latijn vertaalde kroniek met de komst van Aeneas in Italie
begon en met zijn eigen leeftijd eindigde (± 220) , nog alleen uit enkele
aanhalingen bekend.
Fabrateria, nu Falvaterra, volscische stad in Latium , aan den rechteroever van den Trerus, 126 rom.
kolonie.
Fabricius, C. , voerde (282) als consul voorspoedig oorlog tegen de door
Tarente onder de wapens geroepen
Lucanen , Samniten en Bruttiers. Na
den slag bij Heraclèa (280) onderhandelde hij van staatswege over de uitlevering der krijgsgevangenen met den
overwinnaar Pyrrhus van Epirus , die
hem te vergeefs door fraaie beloften
aan zich poogde te verbinden. Ten
tweeden male consul (278) , zond Fabricius , naar 't gewone verhaal , gedurende de vredesonderhandelingen Pyrrhus den lijfarts terug , die zich aangeboden had om zijn koning door vergif
om te brengen. Als censor (275) ging
hij met kracht de indringende weelde
te keer, gelijk hij zelf als de eenvoudigste burger leefde. Als bijzondere
hulde werd hij volgens senaatsbesluit
binnen de stad begraven.
FaeSUlae, nu Fiesole, eene der hoofd-

Fidenae.

Falerii.

165

steden van Etrurie op een heuvel ten te Rome in 3 kapellen door lijders en
N.O. van Florentia, in 't stroomdal van herstellenden vereerd werd.
den Arnus , onder Sulla rom . kolonie . jFebruus , van februare „reinigen ,"
Faierii , eene der 12 bondsteden van f oud -italiaansche god , wien de maand
Etrurie , op een steile rots tusschen Februari gewijd was.
den Ciminius en Soracte , na langen 1 Fe%ioitas , persoonsverbeelding van
worstelstrijd door Camillus (394) aan voorspoed en welvaart , op rom. munten
Rome onderworpen en na een afval afgebeeld met een vredestaf en een hoorn
(241) tot den grond geslecht, doch in des overvloeds.
Felsina , oude hoofdstad van N. een naburige vlakte (Aequum Falis cum) herbouwd. De witte koeien van Etrurie in Gallia Cisalpina, later in bezit
Falerii waren te Rome voor offers ge- der Bojen, sedert 191 der Romeinen,
zocht. De inwoners (F a l is c i) ver- die haar Bononia noemden.
eerden bij uitnemendheid Iuno Curitis
Ferentina, bron en bondsgodin met
of Quiritis (zie aid.).
I eenekapel in "een lieflijk dal bij den
Falernus ager, landstreek in 't N. Albaanschen berg , waar de Latijnen
van Campanie tusschen de Massische vergaderden en markt hielden.
Ferentinum . 1) Stadje in Etrurie,
heuvels en de rivier Vulturnus, be I
roemd door den overheerlijken wijn. I ten Z. van Volsinii, geboorteplaats van
keizer Otho. -- 2) Bergstadje der HerFalisci. Zie FALERII .
niciers in Latium aan de Via Latina,
F^lma, Ïi uij , godin van 't gerucht, nu Ferentino.
bode van Zeus, bij Vergilius dochter
Ferentum = Forentum.
der Aarde en zuster van Enceládus en
Feretrius, van feretrum „draagbaar,"
Coeus.
bijnaam
Jupiter te Rome, wien
Fanum Fortunae, nu T+ano, sterke de siolia van
opima toegewijd werden.
-

I

-

stad in Uurbrie bij den mond van den
Metaurus, met een beroemden tempel
der geluksgodin (van waar de naam).
Fatua, Fatuus . Zie FAUNUS .
Faunus, zoon van Picus en kleinzoon van Saturnus , vader van Latinus
en mythisch koning van Latium , werd ,
als oud -italiaansche god van landbouw
en veeteelt , die zich in al de genoegens

van veld en bosch , van berg en dal
vermeide, door de dorpelingen met blijde
harten in 't bijzonder bij de bron Al.
bunéa , waar hij onder den naam van
F at u u s orakels gaf , vereerd en na
Euander's komst in Italie met den
arcadischen Pan vereenzelvigd en als
deze met horens en nokspooten afge.
beeld , terwijl zijne bij F a u n a of
F a t u a verwekte, op dartel spel beluste kinderen (F a u n i) als ruigharige,
gehoornde en bokvoetige veldgoden in

de grieksche Pans en Paniscen of
Satyrs versmolten.
FauStUlus. Zie RoiiLUs.
Faventia , nu Faenza , stad in Gallia
Cisalpina aan de Via Aemilia.
Fébris , rom. godin der koorts, die

Feronta , oud-italiaansche godin der
vruchtdragende aarde , ook der vrijgelatenen , in een heilig woud te Capèna
bij den berg Soracte en te Tarracina
vereerd.
Feseennium , oude stad in Z.Etrurie,
van waar vermoedelijk de naam der

versus Fescennini (snaaksche volksdeunen , ook dartele bruiloftsliedjes) .
Festus , Sext . P o m p e i u s , rom •
taalkenner uit de 3de of 4de eeuw n.
C .wiens
,
naar Verrius Flaccus bewerkt woordenboek van verouderde
uitdrukkingen (De verborum signi/Icatu)
nog voor een goed deel bestaat en
door Paulus Diaconus (± 780 n. C.)
verkort is.
Ficuléa, oud -sabijnsche stad ten O.
van Fidènae.
Fidénae , -a, nu Castel Giubileo,
oude stad in 't Sabijnsche tusschen Tiber
en Anio op een steile rots , ruim 11 uur
ten N,O. van Rome gelegen , met Veii
trouw verbonden, door de Romeinen
meermalen veroverd en eindelijk , na
hernieuwden afval , 431 verdelgd , doch
later herbouwd. Door de instorting

Fidentia.

Flevum.

van een in der haast opgeslagen amphitheater werden er 2 ' n. C. volgens
Tacitus 50,000 menschen gedood of
verminkt.
Fidentia, eene rom. kolonie in Gallia
Cispadána , aan de Via Aemilia , tusschen Parma en Placentia.
FTdes , rom. godin der goede trouw,
afgebeeld met uitgestoken rechterhand
en in een witten sluier gehuld (bij
Horatius albo velata panno). De .Fides
publica populi Romani had in de nabijheid van 't Capitool een tempel,
waar de senaat bij tijd en wijle vergaderde.
Fidius, gew. Dius (= Deus) Fidius,
roan. genius der goede trouw in 't openbare en bijzondere leven = de sabijnsche Semo Sancus, de gr. ZEVs ríhznos.
Van hier 't bezweringsformulier : me
dies fidius (stil. invet).
Fig'uius ,, P. N i g i d i u s, rom. taal en oudheidkenner, die in tal van werken allerlei onderwerpen van den meest
uiteenloopenden aard met weidsche geleerdheid , doch zonder de noodige
helderheid van inhoud en vorm behandelde , zoodat hij dan ook bij deskundigen ver beneden Varro stond.
Fimbria, C. F l a v i u s, een der
vermetelste aanhangers van Marius en
Cinna, liet in Azie (85) als legaat zijn
veldheer Valerius Flaccus door de soldaten ombrengen om zelf aan 't commando te komen , zette den oorlog tegen
Mithradates niet ongelukkig voort en
sloeg, door Sulla in 't nauw gebracht
en door zijne troepen verlaten , te Pergámum de handen aan zich zelven.
Flaccus. 1) Q. F u 1 v i us, 4maal
consul (237-210) , bevocht de Gallen
en Liguriers, sloeg den Carthager Elanno (213) , heroverde het tot Hannibal
afgevallen Capua en onderwierp Lucanie. -- 2) M. F u 1 v i u s, overwon als
consul (125) de Liguriers , was een der
driemannen belast met de uitvoering
der akkerwet van Tib. Gracchus en
viel (121) met twee zonen als slachtoffer zijner verkleefdheid aan C. Gracchus. — 3) L. Valerius, sloeg als
consul 195 de Bojen, 194 de Insubriers,
vocht 191 tegen Antióchus bij Ther-

mopylae, ijverde als censor 184 met
Cato voor de oude zeden en stierf 180
aan de pest. — 4) L. Valerius,
ging als consul (100) met zijn ambtgenoot C. Marius de staatsberoeringen
van Saturninus krachtig te keer en
werd 86 als consul naar Azie tegen
Mithradates gezonden , doch op aan
zijn legaat Fimbria door-stokenva
de soldaten vermoord. — 5) C. V a 1 e r i u s , onder Vespasianus , volgde in
een onvoltooid gedicht (Argonautica)
Apollonius Rhodius niet onverdienstelijk na.
Flaocus, Horatius. Zie HORATIUS.
Flamininus, T. Quintius, rom.
veldheer en schrander staatsman, diende
onder Martellus in Beneden-Italie en
voerde als consul (198) den oorlog
tegen Philippus IV v. M. , wien hij
bij Cynoscephálae (197) versloeg en
tot een vernederenden vrede dwong.
Op de isthmische spelen verklaarde hij
de Grieken vrij , tuchtigde Nabis den
tyran van Sparta en sleepte allerlei
kunstwerken uit Griekenland naar Rome
mee.
Flaminius, C. , overwon als consul
(223) de Insubriers in Gallia Cisalpina
en legde als censor (220) 't Circus Flaminius en de Via Flaminia aan. In
zijn tweede consulaat (217) werd hij
door Hannibal bij 't meer Trasiménus
verslagen en gedood.
Flavia Bens, een oud-rom. geslacht,
waaruit keizer Vespasianus gesproten
was. Sedert Constanties Chlorus ging
de naam Flavius van den eenen keizer
op den anderen over.
Flavius , C n. , griffier der aedilen,
die (± 450) de Fasti of den kalender
der rechtsdager en de leyis actiones
of de manieren van procedeeren (ins
Flavianum) ter algemeene kennis bracht,
tot groote ergernis der patriciers.
Flavius losëphus. Zie IOSEPHUS.
Flevum , eiland (dat door verloop
van tijd steeds kleiner geworden nog
Vlieland heet) , gelegen vóór de gelijkn.
uitwatering der later tot de Zuiderzee vereenigde meren (van waar nog
't Vlie) , die door sommige oude geografen ten onrechte voor een Rijnmond
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Flora.

Forum.

gehouden werd, omdat ze de Drususgracht voor een Rijnarm aanzagen.
Flflra, rom. godin van bloemen en
lente ; haar feest Floralia (28 April1 Mei) werd met uitgelaten vreugde
binnens- en buitenshuis gevierd.
Florentia, nu Florence, stad in Etrurie aan de rivier Arnus, later rom. kolonie, ten tijde van Sulla een der bloei

stemd. Met de vergrooting der stad
vermeerderde 't getal der fora in den
keizertijd. 1) F. B o m a n u m (later
Magnum of V e t u s) , ook enkel
F o r u m bij uitn. , nu Campo Vaccino,
in as gedaante van een langwerpigen ,
ruim 100 parijsche voeten breeden , 630
langen vierhoek tusschen den Capitolijnschen heuvel ten N.P. en den Palatijnschen ten Z. gelegen , onder Tarquinius Priscus met gaanderijen, later
met winkels en wisselkantoren omgeven, telkens meer met tempels en ba
standbeelden, paleizen en-silcae,mt

-endstmuicpa.

FlUrus , auteur van een kort begrip

der rom. geschiedenis tot aan Augustus,
in den vorm eener hoogdravende lofrede opgesteld (Epitome rerum Romanarum) ; hij leefde onder Hadriánus en
is vermoedelijk één met den als dichter
bekenden P. A n n i u s F l o r u s.
Forentum , fraai gelegen stad in Apulie aan den voet van den berg Vultur,
met vette weilanden ; nu Forenzo.
Formiae, oude stad op de Z.kust
van Latium, aan de Via Appia, in de
kom der bekoorlijke golf van Cajeta,
te midden van welige wijnbergen en
fraaie villa's der rom. grootera. Formiae
is bij rom. dichters 't mythisch verblijf
der Laestrygonen. Bouwvallen bij
Mola di 0-aeta.
Fornax , rom. godin van 't koren roosten en broodbakken , op 't feest
der Fornacalia in de eerste helft van
Febr. algemeen vereerd.
Fors Fortuna = Fortuna.
Fortuna, rom. geluksgodin, van ouds
her te Antium en Praeneste, waar ze orakels gaf, maar bovenal te Rome onder
allerlei aan hare albeheerschende macht
en onbestendigheid ontleende bijnamen
vereerd , door de beeldende kunst gew.
als eerie staande vrouw met een roer
in de rechterhand en met een hoorn
des overvloeds in den linkerarm , ook
wel met een rad of een bal, gevleugeld
of geblinddoekt voorgesteld.
Fortunatae insulae = Elysium (zie
aid.). Ook worden de Canarische eilanden aan de N.W.kust van Africa er
onder verstaan.

Forull , sabijnsch bergstadje in Samnium met een pas over de Apennijnen,
nu Rocca di Cerno.
Forum, een open plein te Rome, tot
markt, verzamel- of vergaderplaats be-

andere openbare gebouwen rondom
verfraaid. 't Forum was gedurende de
republiek 't middelpunt van Rome's
staats- en volksleven , rechtspleging,
handel en verkeer. Aan 't smalle of
boveneind lag 't Comitium , waar oud tijds de comitia curiata gehouden werden met de Curia Hostilia aan de N.zijde, waar de senaat vergaderde, door
de Rostra (spreekgestoelte) afgezonderd
van 't eigenlijke forum, waar in later
tijd gew. de concilia plebis gehouden
werden. — 2) F. I u l i u m of C a eS a r i s , . door Caesar dicht bij 't oude
forum aangelegd wegens de vermeerdering van bevolking en van rechtszaken.
-- 3) F. A u g u s t i, door Augustus
bij 't forum Iulium gevoegd, een sierlijk plein, nu Monte Alto. -- 4) F.
Transitorium, tusschen den Vrede tempel en de 2 vorige fora ten behoeve
van de drukke passage (van waar de
naam) door Domitianus aangelegd,
door Nerva voltooid (deswege ook F.
Nervae genoemd). — 5) F. T r a i á n i
of U i p i u m, door Trajanus tusschen
't forum Augusti en 't Campus Martius
aangelegd, met de prachtigste gebouwen en kunstwerken versierd (zie TRA
— Tot de gewone markten-IANUS).
voor levensbehoeften (fora venalia) behooren 't f o r u m b o a r i u m, de osse-,
olitorium, de groente -, piscar i u m, de visch-, s u a r i u m, de
varkensmarkt.
Forum , naam van steden of vlekken,
waar rechts- of marktdag gehouden
werd. 1) A 1 i é n i , in Gallia Transpadana, nu Legnano aan de Etsch. —
2) A pp i i , aan de Via Appia, in 't hart
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Fossa.

Furiae.

der pontijnsche moerassen; bouwvallen I en 304 door de Romeinen onderworpen.
bij St. Donato. -- 3) A u r e 1 i u m , Frento , nu Fortore , grensrivier van
in Etrurie aan de Via Aurelia, on- Samnium en Apulie, valt in de Adriazeker waar. — 4) C o r n e 1 i i, in tische zee.
Gallia Cispadana aan de Via Aemilia ,
Frisji, germaansche volkstam in 't N..
door Sulla aangelegd, nu Imola. — W.kustland tusschen den mond van den
5) Gallorum , in Gallia Cisalpina Rijn en de Amisia (Eeros) , in het
aan den straatweg tusschen Bononia tegenes. N.Holland en Friesland woonen Muting , nu Castel Franco. — 6) achtig sedert 11 v. C. met Rome dan
H a dr i á n i , op 't eiland der Batavieren, meer dan minder bevriend, staken in
nu Voorburg met oudheden. — 7 ) de 5de eeuw voor een deel met de
I u l i i of I u l i u m , nu Fréj us , in Gal- Anglen en Saksen naar Britannie over.
lia Narbonensis , bij Massilia door CaeFrontanus , Sex. I u l i u s , praetor
sar (44) op de kust aangelegd.
— 8) 70 n. C. , consul 75 , 98 en 100, pro.
I u l i u m , zie ILLITURGIS. --9) Semconsul in Britannie 76-78 , een man
p r o n i i , in Umbrae aan de rivier
van talent en verdienste , van militaire
Metaurus en aan de Via Flaminia ,
en technische kennis , auteur van een
municipium, nu Fossombrone.
werkje over krijgslisten (Strategemata)
Fossa „gracht. 1) C 1 u i 1 i a , die en over de waterleidingen der stad
de albaansche koning Cluilius , toen hij Rome (De aquis urbis Romae).
Rome belegerde , rondom zijn legerFronto , M. Cornelius, van Carta
kamp graven liet. --2) C o r b u 1 ó n i , in Africa, geleerd en welsprekend redekanaal. tusschen Maas en Rijn (± s50
naar te Rome, consul 143 n. C. van
n. C.) . — 3) D r u s i an a , Drususgracht wiens veelvuldige geschriften nog brieg van den N. RlJnarm met
ter verbinden
ven en losse vertoogen over zijn.
den IJsel (11) . — 4) M a r i á n a ,
Frusl no , stad der Herniciers in Ladoor welke Marius, gedurende den oorlog tegen de Cimbren, den Rhodánus tium, later rom. kolonie, nu Frosinone.
Fucentia. Zie ALBA.
(Rhone) O.waarts van de monden, die
Fuc nus lacus , nu sago di Celano,
verzand waren , met de Middellandsche
uitgestrekt meer in 't land der Marsen,
zee verbond.
Franci , machtige volkstam, die, na in een diepe bergkom der Apennijnen
de Cheruscen , sedert 240 n. C. aan gelegen en vergaderbak van alle rivie't hoofd der Germanen bij den Beneden- ren die op dit gebergte ontspringen.
Rijn opdaagde en, na langdurige vijan- Door keizer Hadrianus werd het door
delijkheden met de Romeinen, onder Clo- een in den granietbodem uitgehouwen
vis Gallie voor goed in bezit nam (496) . afwateringskanaal (emissarium) , dat
Fregellae, nu Ceprano, beroemde onder Claudius onvoltooid gebleven
stad der Volscen in Latium aan de was , met de Liras verbonden.
Fulvius Flaccus. Zie FLACCUS.
Liris , in den samnitischen oorlog door
Fulvius Nobilior. Zie NOBILIOR.
de Romeinen veroverd, 328 rom. koloFundi , -nu Fondi , oud-sabijnsche
nie, wegens afval 126 verwoest.
Fregénae , zeestad van Etrurie , tus- stad met cyclopische muren in Latium
schen Alsium en den Tiber , 245 rom. aan de Via Appia , bij een smallen inkolonie. ham der zee (lacus Fundanus) gelegen,
Frentáni, samnitische volkstam langs door heerlijken wijn bekend.
Furculae Caudinae. Zie CAUDIUM.
de Adriatische zee, tusschen de Sagrus
ten N. en de Frento ten Z. woonachtig
Furiae. Zie EUMENIDES.

Gabali.

Galba.
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G.
Gabali, celtische volkstam in.Aquitanie (in tegenw. Gévaudan in de Cevennen), met de hoofdstad Anderitum
(nu Anterieux).
Gab i , oude , machtige , doch later
geheel vervallen stad in Latium tusschen Rome en Praeneste , kolonie van
Alba Longa , bekend door den eeredienst van Juno (G=abina) , onder Tarquinius Superbus (528) door list ver
Uit de naburige steengroeven-overd.
werd Rome , na den brand onder Nero ,
weder opgebouwd.
Gabinius, Aulus, bewerkte als tribuun (66) door eene wet (lea, Gabinia),
dat Pompejus 't onbeperkt opperbevel in
den zeerooversoorlog opgedragen werd.
Gadára , th Fáóaea , nu Om -Keil ,
sterke vesting van Peraea in Palestina.

Numidie en de provincie Africa tot
diep in 't Z.O. en W. , met een wilde
bevolking (G a e t u 1 i) .
Gáius , beroemd rom. rechtsgeleerde
(± 130 n. C.), wiens Institutionum
libri IV, in 1816 door Niebuhr te
Verona teruggevonden , als handboek
bij de rechtsstudie in algemeen gebruik
waren.

Galaesus , nu Galeso , rivier in Z.Italie, nabij Tarente, besproeide de
vette weiden , die door de fijne wol
der schapen beroemd waren.

Galatéa , Fak xEta , dochter van Nereus en Doris. Zie Acis.
Galatia, FUazía, gewest van KleinAzie , zoogenoemd naar de celtische
Gallen of Galaten , die in den loop der
3de eeuw v. C. gedeelten van Phrygie
Gádes, zá Páósc^Oa, nu Cadix, al- en Cappadocie in bezit namen , ten N.
oude kolonie en handelstad der Phoe- door Bithynie en Paphlagonie , ten Z.

niciers in Hispania Baetica, op de W. kust van een gelijkn. eilandje (nu I.
de Leon) , nabij 't nog kleinere Erythia (volgens sommigen = Gades) , viel
na den eersten punischen oorlog in de
macht van Carthago , doch gaf zich
in den tweeden aan de Romeinen over
en werd door Caesar met het burgerrecht begiftigd en tot een rom. muni-

cipium verheven.
Gadrosia = Gedrosia.
Gaea , faia , F , eerwaardige godin
der Aarde , die 't eerst uit den Chaos
ontstond en Uranus (Hemel) en Pontus
(Zee) voortbracht , werd , met Uranus
vereenigd , moeder der 6 Titanen (die
ze voor hun ergdenkenden vader in

door Cappadocie en Lycaonie begrensd.
In hunne veroveringstochten , die zich
tot aan den Taurus uitstrekten , werden
de Galaten door Attálus I van Pergámum (235) gestuit en tot het voornoemde gebied beperkt. Zij telden 3
hoofdstammen : de Tolistobogen in 't
Z.W. met Pessinus , de Trocmiers in
't N.O. met Tavium , de Tectosagen
in 't midden met Ancyra tot hoofdstad,
elk verdeeld over 4 districten (tetrar-

den schoot der aarde verborg), der 6

chieën) , met een tetrarch (viervorst) en
een raad van 300 aan 't hoofd , totdat
Dejotárus, door den senaat met den
titel van koning en een gedeelte van
Pontus en Klein-Armenie begiftigd,
't geheele land onder zijn scepter ver
Onder Augustus (25) werd-enigd.
Galatie eene rom. provincie.
Galba, Serv. Sulpicius, rom. keizer van Juni 68 tot Jan. 69 n. C. , 5 v.
C. uit een oud aanzienlijk geslacht geboren , werd 32 n. C. consul en verwierf
achtereenvolgens in Aquitanie , in Ger-

valt bij kaap Mycále in zee.

conensis een welverdiender krijgsroem.

Titaniden , der 3 Cyclopen en 3 Centimanen. Op haar aanstoken onttroonde
Cronos , de jongste der Titanen , zijn
vader ; den felsten wrok voedde ze tegen Zeus, voor wiens overmacht ze
ten laatste zwichtte. Zie ook TELLUS .
Gaeson, J alo »v , rivier in Ionie , manie , in Africa en in Hispania Tarra -

Gaetulia, uitg estrekt binnenland van Na Nero's dood op i3jarigen leeftijd

N.Africa, Z.waarts van Mauretanie, tot keizer uitgeroepen , haalde hij zich
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door hardvochtigheid en hebzucht den schen stam verdrongen , doch op hunne
algemeenen haat op den hals, met dit beurt, na hardnekkige worsteling (240
gevolg , dat hij op aanstoken van zijn —191) , door de Romeinen onderworopvolger Otho door de praetorianen pen of verdreven werden. Augustus
voegde Gallia Cispadana bij Italie. -vermoord werd.
Gaiënus, Claudius, Faínvós, 2) Gallia Transalpina, ook UI.
van Pergámum, een der beroemdste t e r i o r of C o m á t a (naar 't lange
geneesheeren der grieksche oudheid haar, dat de inboorlingen c roegen ,
130-200n. C.), volbracht zijne studiën onder Augustus ten Z. door de Pyte Pergámum, te Smyrna, te Corinthe renaeën en de Midclellandsche zee, ten
en te A1exandrie , begaf zich na een O. door den Varus, de Alpen en den
6jarige praktijk te Pergamum (164) naar Rijn, ten N. door 't Fretum GalliRome en werd lijfarts van keizer M. cum, ten W. door den Atlantischen
Aurelius. Met even grooten ijver be• oceaan begrensd ; besloeg dus, behalve
oefende hij, op het voetspoor van Hip. tegenw. Frankrijk en Belgie , een goed
pocrátes, zijn vak theoretisch als prat- deel van Nederland, Zwitserland en
tisch , getuige een aantal grootere en Duitschland. Reeds in de 6de eeuw
v. C. legden Grieken uit Phocaea op
kleinere géschriften.
stad Massilia (Marseille)
Gaieótae, I'a).& rat, eene wichelaars. de Z.kust de 125
dagteekenen de overfamilie op Sicilia met name te Hybla. aan. Sedert
der Romeinen in 't Z.O.
Galepsus , faílnvo;, stad 1) in 't Z. winningen
gedeelte, dat naar de lange broeken
van de landtong Sithonia aan de Toro- (braccae) die er gedragen werden, G.
naïsche golf, — 2) op
p de kust van Braccata heette en als provincie met
Thracie aan de Strymonische golf, den naam van G. Provincie (tegenw.
kolonie van 't eiland Thasos.
Provence) bestempeld werd. Caesar
Galamus. Zie MAximiANus no. 2. eerst onderwierp t geheele land na eene
Galësus. Zie GALAE5US.
reeks van door hem zelven te boek
Calilaea, 1 a2iAaía, 't noordelijkste gestelde oorlogen (58-50). Overeen.
der 3 districten van N.Palestina , ten komstig de 3 soorten van inwoners
W. van den Jordaan , met een gemeng. was Gallie toen ter tijd verdeeld in
de bevolking van Joden , Syriers , G. Aquitanica in 't Z.W. , tusschen de
Pyrenaeën en de Garumma (Garonne) ,
Phoeniciers , Grieken enz.
Galli , .f'doc priesters van Cybéle, G. Celtica in 't midden en W. , tusschen de Garumna , Sequána (Seine)
evenals de Corybanten (zie ald.).
later Ba).aria, en Matróna (Marne) en G. Belgica in
Gallia, Kekri
in ruimeren zin al 't land der Gallen 't N.O. , tusschen de 2 laatstgenoemde
of Celten tusschen den Rijn , den rivieren en den Rijn. Augustus verAtlantischen oceaan en de Alpen ; in deelde Gallie in 4 provincies : Narengeren zin : 1) G al 1 i a C i s a 1 p í n a, bonensis de vroegere Provincia, Aquiook C i t e r i o r of T o g á t a (naar de tanica tusschen de Pyrenaeën en de
rom. kleederdracht , die er in de vele Liger (Loire) , Lugdunensis tusschen de
kolonies algemeen was) eene rom. Liger , Sequána en Arar (Saone) , Belprovincie in N.Italie, door Ligurie en giCcZ tusschen de Sequána, Arar en
Gallia Narbonensis ten W. , door Rae- I den Rijn. Door rom. taal en zeden,
tie en Noricum ten N. , door de Adri- door kunst en letteren , die nergens
atische zee en Venetie ten O. , door een weliger bodem vonden , werd de
Etrurie en Umbrie ten Z. begrensd ruwe aard der Gallen van lieverlee veren door den Padus (Po) verdeeld in zacht. Bij den val van 't rom. rijk
T r a n s p a d á n a ten N. en C is p a d a- overstroomden de Franken een groot
n a ten Z. Al vroeg lokte de ongemeene gedeelte des lands.
Galliënus, P. L i c i n i u s , rom.
vruchtbaarheid de Gallen over de Alpen naar deze streken , waar zij de keizer (260-268 n. C.) , zoon en opinboorlingen van ligurischen en etruri- I volger van Valeriánus , onder with's
(
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de goden ten hemel gevoerd om den
beker van Zeus te vullen. In latere
verhalen heet hij de zoon van Laomédon of van Dus of van Erichthonius of
wel van Assaracus en wordt door Zeus
zelf in adelaarsgedaante of door den
adelaar van Zeus op den berg Ida
geroofd. Zeus vergoedde den vader
't verlies van zijn zoon door een span
hemelpaarden. Onder de sterren was
Ganymedes later bekend als de WaterGallograecia = Galatia.
Gallus , Fá Uos , rivier in Galatie, man. Een latijnsche basterdvorm luidt

heilloos bestuur afval en oproer, scheuring en geweld alle deelen des rijks
beroerden, zag zich bestendig door
tegenkeizers , die den traditioneelen,
hoewel zeer onjuisten naam van 30
tyrannen dragen , bestookt en verloor
bij 't beleg van Mediolànum (Milaan) ,
waar een der pretendenten Aureólus
zich opgesloten had , door een komplot
zijner officieren t leven.

valt in den Sangarius bij Pessinus, Catamítus.
Garamantes , Fa^Oáµavzss , zachtvan waar de naam der Gallen (priesters
aardig , landelijk volk van Midden van Cybéle) afgeleid werd.
Gallus, C. Cornelius, rom. min- Africa in de oase Phazania (Fezzan) ,
nedichter van Forum Iulii (Fréjus) in Z.waarts van de groote Syrte met de
Gallie , vriend van Vergilius , Ovidius hoofdstad G ar á m'a (Gherma) , bij de
en Asinius Pollio, die , door Augustus Romeinen bekend door den veroverin g s(30) tot eersten landvoogd van 't pas tocht van Corn. Balbus (20) en den
ingelijfde Aegypte aangesteld , ten ge- opstand van Tacfarinas (17-24 n. C.).
volge van overmoedige woorden en Van hier Garamantis, africaansch.
Gargánus [mons] , nu M. Gargano,
daden bij den keizer in ongenade viel
en door den senaat tot ballingschap boschrijk voorgebergte in 't N. van
veroordeeld werd , waarop bij zich 't Apulie , nabij Sipontum.
Gargara , eyaeos , Z.spits van
leven benam (26) . Van de elegieën
(.mores) , waarin Gallus Lycóris, eig. den berg Ida in Troas , met eene geCythéris bezong, is geen enkele over- lijkn. stad aan den voet, tusschen Antandrus en Assus.
gebleven.
Gallus, Treboniànus, rom. keizer
Gargettus , raeygzrós , gemeente
(251-254 n. C.) , vroeger generaal van Attica , aan de N.W. helling van
van Decius, kocht een smadelijken den Hymettus.
vrede van de (rothen en werd door de
Garumna, Fat>ovvás, nu Garonne,
soldaten vermoord.
eens der hoofdrivieren van Gallie, die
Gandaridae, Fav3aet' aa, een indisch op de Pyrenaeën ontspringt, W.waarts
volk tusschen den Acesines en Hy- door Aquitanie vloeit en zich onder
Burdigála (Bordeaux) met een breeden
draótes.
Gandarii , ravóaotot , indisch volk mond in de Atlantische zee uitstort.
Gaugaméla, zá favyd Aa , vlakte
tusschen den Suastus en Indus.
Gangaridae , Fayya9tc3a1 , indisch in 't assyrisch district Asturia , waar
volk aan de monden van den Ganges. Alexander d. G. (331) Darius CodoGanges , ráyyiis , hoofdrivier van mannus versloeg. Zie ARBELA .
Gaulos, Fav2os, eilandje nabij MeIndie , aan de Ouden weinig meer dan
bij name bekend , die , op 't Emodisch lite (Malta) , nu Gozzo.
Gaurus [mons] , vulkanisch gebergte
gebergte (Himalaya) ontsprongen, met
vele monden in den Gang e t i c u s in Campanie tusschen Cumae en Neasinus , nu golf van Bengalen, vloeit polis, nabij Puteóli , door zijn edelen
en Indie in India intra Oangem (Vóór- wijn en door de overwinning der RoIndie) en India extra G. (Achter -Indie) meinen op de Samniten (343) beroemd.
verdeelt.
Gaza, Fa. 1) Zuidelijkste vesting
Ganymédes , favvs , volgens en sleutel van Palestina, eene der 5
Homerus zoon van Tros en Callirrhoë , steden der Philistijnen , die menig zwaar
de schoonste aller stervelingen, door beleg en fellen storm te verduren had
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en in den loop der eeuwen meermalen
veroverd en verwoest , doch telkens
spoedig herbouwd werd en tot in de
laatste tijden hooge belangrijkheid behield , nu Ghazza.
Gedrosia, I sóecoata, uiterste provincie van 't perzische rijk in 't Z.O. ,
tusschen Carmanie ten W. en Indie
of Indo-Scythia ten O. , Drangiá,na en
Arachosie ten N. en de Indische zee
ten Z. , in 't N. vruchtbaar , in 't Z.
Bene barre zandvlakte, in welke Alexander d. G. een groot gedeelte zijner
troepen verloor.
GëIa, I'e'Aa, welvarende stad op de
Z.kust van Sicilie , aan een gelijkn.
rivier , te midden van korenrijke velden
(campi Geloi) door Rhodiers en Cretensers 690 gesticht , moederstad van 't
weldra nog bloeiender Acrágas (Agrigentum) . Nadat de tyran Gelo (± 490)
de helft der bevolking naar Syracuse
overgebracht had , kwijnde Gela , om
later geheel uit te sterven.
Gelduba , sterkte der Ubiers aan
den Rijn in Beneden-Germanie, nu
't dorp Gelb bij Keulen.
Gellius, A u l u s , rom. taalgeleerde
(±150 n. C.) , wiens Noctes Atticae
(de vrucht van letteroefeningen nabij
Athene) voor taal, wijsbegeerte, recht,
oudheden enz. waarde bezitten.
G ëIo , Fe'i% cnv van Aetna op Sicilie ,
werd 491 tyran van Gela, later (485)
van Syracuse, waar hij tot aan zijn
dood (478) met vaste hand en wijs
beleid de staatszaken regelde en met
zorg de algemeene belangen behartigde.
Ook behaalde hij den kampprijs in de
olympische spelen en als veldheer een
schitterende zegepraal op de Carthagers
bij Himéra (480).
GelOni, fe2wvoí, half scythische, half
grieksche volkstam ten O. van den
Tanais (Don).
Gemoniae [scalae], uitgehouwen of
natuurlijke trappen in den steilen rotswand van den Aventijnschen heuvel
te Rome , langs welke de lijken der
gewurgde misdadigers in den Tiber
geworeen werden.
Genabum. Zie CENABUM.
Genauni , raetische volkstam in Vin-

delicie , in een dal op de Alpen (nu
Valle di Non), door Drusus overwonnen.
Genava, ook Geneva, nu Genève,
N.00stelijke grensstad der Allobrogen
in Gallia Narbonensis aan den Z. oever
van den Rhodänus (Rhone) ten Z. van
't lacus Lemannus (meer van Genève).
De brug te dezer stede over de rivier
bracht in 't land der Helvetiers.
Genius, van geno, gigno „ik breng
voort," de grieksche baiucov eig. de
levenwekkende, bezielende hemelgeest,
de onzichtbare behoeder en behouder
der menschen van de wieg tot aan 't
graf, later ook in 't alg. van volken,
steden , huizen , ja der geheele bezielde
en onbezielde natuur. Den Genius hield
de Romein voor heilig; hij zwoer bij
zijn Genius en vereerde hem blijmoedig
met offerkoek, bloemen en wijn op
verjaardagen , als den "gever van levenslust en levensgenot. Den Genius was
't bruidsbed (lectus genialis) gewijd.
Gensério , koning der Vandalen en
stichter van 't vandaalsche rijk in N.Africa (429 n. C.) , die (455) Rome
innam en uitplunderde.
Gentïus, Fe'vzcoc, koning der Illyriers, bondgenoot van Perseus , door
de Romeinen 168 overwonnen.
Genua, nu Genua, aanzienlijke koopstad op de kust van Ligurie, in den tweeden punischen oorlog verwoest , doch
herbouwd en later rom. municipium.
Genusus, rivier van grieksch Illyrie , ten N. van Apollonia , ten Z. van
Dyrrachium , nu Iskoemi.
Gepidae , gothische volkstam, die
onder Attila vocht en zich later (454
n. C.) in Dacie aan den Donau vestigde,
doch door de Longobarden (565) zoo
goed als vernietigd werd.
Geraestus , r eatorós, kaap en
havenstad op den Z.O. uithoek van
Euboea met een tempel van Poseidon.
Geranéa, I'eeaveta, bergketen, die
zich van den Cithaeron over de W.kust
van Megäris tot in het gebied van
Corinthe uitbreidde.
Gerenïa, FeCgvta, aloude stad in
Messenie, bekend als tijdelijk verblijf
van Nestor (van daar fseijvcoc geheeten).
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Gergis , Gergithus , r'eycs, -cr9os, tigden. Tacitus verdeelt de Germanen
oude stad der Teucriers in Troas, N.- in 3 groote hoofdstammen : de Ingaewaarts van den Scamander, nabij vones aan den Oceaan, de Hermiones
in 't midden en de Istaevones in 't O.
Lampsácus.
Gergovia , sterke vesting der Arver- en Z. , waarbij nog dienen gevoegd de
niers in Aquitanie , op een 744 meter Hilleviones in Scandinavie.
hoogen bergrug (nu Puy de Dome,
Germanicus Caesar, zoon van Nero
Z.waarts van Clermont) gelegen. De Claudius Drusus en Antonia , 15 v. C.
naam der stad is in 't domein Gergovie geboren, een der edelste karakters zijner
bij de O. helling van den berg be- eeuw , werd als veelbelovend jongeling
waard gebleven.
door Augustus met eere overladen en
Germania, 't latere Duitschland, door Tiberius (4 n. C.) tot zoon aan door de oorlogen der Romeinen onder genomen. Dezen volgde hij (7-10)
Caesar (58--53) , Drusus en Tiberius tegen de Pannoniers en Dalmatiers,
(12-9) , Varus (9 n. C.) en Germa- nogmaals (11 en 12) tegen de Germanen.
nicus (16 n. C.) bekend geworden en Door gezag en beleid dempte hij een
door Tacitus in zijn werkje Germania bij den dood van Augustus (14) uit beschreven (± 100 n. C.) , was bij de gebroken opstand der legioenen van
Ouden ten W. door den Rijn, ten O. den Rijn en vervolgde met afwisselend
door de Vistula (Weichsel) en de Car- geluk zijne veldtochten diep in Germapathen , ten Z. door den Donau , ten nie tegen de Chatten en Marsen. Door
N. door den N. oceaan begrensd. Ook Tiberius (17) teruggeroepen,, en naar
heette onder de keizers het N. en N.O. Armenie gezonden ter regeling der
van Gallia Belgica Germania Prima oostersche aangelegenheden, bezweek
of Superior en G. Secuna'a of Inferior; hij al te vroeg te midden van rustein dat geval werd eigenlijk Germanie boze beslommeringen op de terugreis
bestempeld met den naam van Germa- van Aegypte naar Syrie aan een hevige
nia Magna of Transrhenana of Barbara. ziekte of wel aan vergif , hem door
De Romeinen noemden de Tungren
die 't eerst over den Rijn trokken en
later alle inwoners en stamverwante
volken des lands Germani. Deze behoorden gezamenlijk tot den arischen
stam en waren , op 't voetspoor der
Celten, sedert onheuglijke tijden uit
Azie naar Europa overgekomen. Zij
werden als forsch en kloek gebouwd ,
als vrijheidlievend , dapper en kuisch
geprezen , stonden in oorlog en vrede
onder een uit de edelen gekozen opperhoofd en leefden half als nomaden van
lacht en veeteelt. De Germanen treden
t eerst op het tooneel der oude wereld
onder den naam van Teutonen , die
met de Cimbren Italie bedreigden (113).
De Romeinen mocht het nooit gelukken ,
hun gezag in Germanie duurzaam te
vestigen ; voet voor voet werd hun elke
plek betwist door de telkens op nieuw
aandringende volkstammen , tot eindelijk, na oorlog op oorlog, de Alemantien en Franken, beide aan 't hoofd
van een machtig volkenverbond , de
vreemde overheersching geheel vernie-

Cn. Piso, den stadhouder van Syrie,
met of zonder voorkennis des keizers
toegediend (19 n. C.). Diep betreurde
't rom. volk zijn dood en Tiberius was
verplicht Piso aan de algemeene ver ontwaardiging op te offeren. Bij Agrippina had Germanicus 9 kinderen, o. a.
den lateren keizer Caligula en Agrippina, de moeder van Nero , beide zulk
een vader onwaardig. Ook als redenaar
en als dichter (o. a. door eene vertaling
der catvdueva van Aratus) was hij
gunstig bekend.
Gerrha , Iéppa, stad aan de N.O. kust van Arabia Felix , door Chaldaeërs
uit Babylon gesticht, hoofdmarkt van
den indischen handel.
Geryones, I'vov^ zoon van Chrysnor en der Oceanide Callirrhoe, driehoofdige of drielijvige koning op 't
eiland Erythia nabij Gades , wien Herácles van zijn heerlijke door den reus
Eurytion en den tweekoppigen hond
Orthrus bewaakte ossen en te gelijk
van 't leven beroofde.
,
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Gesoriácum , later Bononia, nu Bou- zegger Polyidus van Argos , met een
logne, havenstad der Morinen in Gallia hem door eene slang aan de hand ge
kruid , in 't leven teruggeroepen-gevn
Belgica, de gewone overvaart naar
werd. -- 4) Visscher van Anthëdon in
Britannie.
Gètae , r'rac, bij de Romeinen Boeotie , die door 't gebruik van tooD a c i , thracische volkstam bezuiden verkruiden een zeegod werd en , door
de monden van den Donau, die zich zeemonsters omstuwd, eens in 't jaar
mettertijd over de rivier tot aan de alle kusten en eilanden van Griekengrenzen van Germanie uitbreidde , 106 land bezocht , om aan zeelieden en vis
zijne hoogvereerde orakels te-scher
B. C. door Trajánus onderworpen.
Van Chios, metaal
Gigantes , rtyavrss , in de Odyssee openbaren. -- 5)kunst
om metalen te-gietr,d
een wild menschenras , dat door de
goden uitgeroeid werd; bij Hesiödus soldeeren uitvond (± 490) .
Glyoëra, I'),vxsea „liesje," een arm
reuzen , die uit het in den schoot van
Gaea (Aarde) gedruppeld bloed van bloemenmeisje te Sicyon , door den
den verminkten Cronos geboren waren. schilder Pausias , dYe haar beminde,
In latere verhalen bestormden zij , uit als kransenvlechtster zóá betooverencl
de Phlegraeische velden opgedaagd , in afgebeeld , dat ze als eenig bewonderd
hunne ontembare kracht en monster- werd. Lucullus betaalde voor eene copie
gestalte, over de opeengestapelde Pelion te Athene 2 talenten.
Glycon , I1V'xcov, atheensch beelden Ossa met rotsen en boomstammen
gewapend, den Olympus, maar werden houwer , die 't in de thermen van
door de goden , met behulp van Herá- Caracalla teruggevonden standbeel ci
cles , overwonnen en over de geheele van den farnesischen Hercules vervaardigde.
aarde onder vulkanen begraven.
Gigónus, Féywvos, stad en kaap
Gnïdus = Cnidus.
op de N.W.kust van Chalcidice aan
Gnosus, Gnossus = Cnosus.
de Thermaïsche golf.
Golgi Fol yoí , stad op Cyprus, aan
Giabrïo. 1) M'. A c i l i u s, rom. Aphrodite gewijd, kolonie van Sicyon.
veldheer, die (191) Antióchus d. G. bij
Gomphi Fóg<poc , grensvesting in
de Thermopylae versloeg. — 2) C. 't N.W. van Thessalie tegen Epirus,
A c i 1 i u s, rom. annalist (± 150) , wiens door Caesar verwoest (48) , doch herwerk later uit het grieksch in 't latijn bouwd.
vertaald werd.
Gonni, -us, I'dvvoc, -os, versterkte
Glanis = Clanis.
stad der Perrhaebiërs in Thessalie , N.G laucé , f2avx-q „zeegroene." 1) waarts van de rivier Penèus , sleutel
Eene der Nereïden. — 2) = Creusa. tot de pas van 't dal Tempe.
Zie CREON. -- 3) Haven bij kaap
Gordiánus, M. Antonius, naam
Mycále in Ionie tegenover Samos.
van 3 rom. keizers : vader, zoon en
Glaueus r2avxos. 1) Van Potniae,, kleinzoon. De vader , een braaf en
zoon van Sisyphus en vader van .Bel- verstandig man, die jaren lang Africa
lerophontes , wegens zijne minachting wijs bestuurd had, werd op zijn 80ste
van Aphrodite door zijn eigen in woede jaar (238 n. C.) tot keizer uitgeroepen
ontstoken paarden verscheurd. — 2) en benam zich na 2 maanden 't leven
Zoon van Hippolóchus en kleinzoon van op 't bericht dat zijn begaafde zoon en
Bellerophontes, de aanvoerder der Ly- mederegent gesneuveld was. Zijn kleinciers in den trojaanschen oorlog, wis zoon , die hem opvolgde , regeerde 6
slagveld zijn voorvaderlij--seld,op't jaren (238-244) en werd op een veldken gastvriend Diomèdes herkennende, tocht tegen de Perzen bij Ctesiphon
met dezen van wapens tot onderpand in Mesopotamie vermoord. Hun rijkvan trouw. — 3) Zoon van Minos en dom legden ze aan grootsche gebouPasipháe of Creta, die als kind in een wen ten koste.
honigvat smoorde en door den waarGordiu m , roeotov, oude hoofd- en
,

,

Gordius.

Gothi.
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van Phorcys en Ceto , in 't uiterste W.
aan den oceaan, gevleugelde monsters
met slangenhaar , wijd opgespalkte
oogen , vervaarlijke tanden en ijzeren
klauwen. Medusa, de eenige sterflijke,
was eerst eene beeldschoone maagd;
tempel der
gen ter volksvergadering verschijnende, doch, omdat ze zich in den

residentiestad van Phrygie , aan de
rivier Sangarius. Zie GORDIUS.
Gordïus , Fo'e &os , foeó as , aloude
koning van Groot-Phrygie , een geboren landman , die bij gelegenheid van
uitgebroken burgertwisten op een wa-

volgens den raad van 't orakel , tot
koning verheven werd, uit dankbaarheid zijn wagen op de burgt te Gordium
wijdde en 't juk aan den disselboom met
een zóó verwarden knoop vasthechtte,
dat het orakel den scepter der wereld
aan den gelukkige, die in staat was
dien te ontbinden , beloofde. Alexander
d. G. hakte den knoop , om 't orakel
waar te maken , met zijn zwaard midden door. Later bleef Gordius de
phrygische koningsnaam.
Gordyéné , Foe3vnv een bergachtig gewest in 't Z. van Groot-Armenie,
tusschen de Arsissa palus (meer Van)
ende Gordyaei montes (Koerdisch
gebergte) , met een krijgshaftige bevolking.
Gorgé , Fo' y 1, dochter van Oeneus
en Althaea, behield op voorspraak van
Dionysus , toen hare zusters door Artemis in vogels veranderd werden , met
Deianira hare gedaante . Zie MELEAGER .

Gorgias , Foeyias , van Leontini op
Sicilie , beroemd redenaar , wijsgeer en
sophist (± 480-380) , werd 427 door
zijne landslieden naar Athene afge•vaardigd, om hulp tegen Syracuse te
vragen. Dáár , evenals in andere groote
steden, wekten zijne kunstig bewerkte
en sierlijk ingekleede redevoeringen de
algemeene bewondering en tot ijverige
navolging op. Twee onder zijn naam
overgebleven lofredenen (op Palamedes
en op Helena) worden voor onecht gehouden. 't Onderricht in de welsprekendheid bracht Gorgias rijke vergoeding in.
Gorgidas, I'oo711as, een thebaansch
staatsman, tijdgenoot en vriend van
Epaminondas.
Gorgó , Fo ycv. 1) = Medüsa. Zie
GORGONES . -- 2) Grieksche dichteres,
die met Sappho wedijverde.

Gorgónes , fo^oyóvss, 3 zusters:
Stheno, Euryále en Medüsa, dochters

godin Athene met Poseidon verbonden
had , werden hare fraaie lokken door
de godin in slangen veranderd en haar
gelaat zoo akelig misvormd , dat ieder
bij den eersten aanblik versteende.
Toen Perseus haar in den slaap den
hals afsneed , sprongen uit den romp
de met een gouden zwaard gewapende

Chrysáor en 't gevleugelde paard Pegásus (de vrucht harer verboden liefde)
te voorschijn. Athene droeg 't hoofd
der door Perseus gedoode Medusa op
haar schild of borstplaat.

Gorgópis , Foeycvvcs. 1) Bijnaam
der godin Athene. Zie GoRGONES. —
2) Meer in 't gebied van Corinthe,
nabij den Isthmus , nu Vuliasmeni.

Gortyn , Gortyna, Fóozvv, I' zvva , eene der hoofdsteden van 't oude
'

Creta, in eene vlakte aan beide zijden
der rivier Lethaeus , 90 stadiën ver
130-wijdervanhLbé
van de haven Matalia.
Gortynia , Fogrvvia , stad van Emathie in Macedonie , aan den Axius.
Gothi , I'v8covss , germaansche volkstam in 't N. van Europa , die tegen
de derde eeuw n. C. van de Vistula
(Weichsel) Z. -waarts afzakte tot aan
den Pontus Euxinus en onder keizer
Aureliánus Dacie bezette. Een weinig
later splitsten ze zich in O s t r o- of
Oost-Gothen en Visi- of WestG o t h e n, gene achtereenvolgens in
Dacie , Pannonie en Moesie , deze in
't Z. van Rusland aan de Zwarte Zee
woonachtig, beide door hunne strooptochten evenzeer gevreesd. Onder Theodórik d. G. vestigden de tot aan Constantinopel doorgedrongen O.Gothen
(489 n. C.) in Italie een rijk, dat (553)
door Narses vernietigd werd , terwijl
de W.Gothen (410) onder Alarik Italie
overstroomden en Rome innamen, om
vervolgens in Z. -Gallie en Hispanie
een eigen rijk te stichten , dat (713)
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G-racchus.

G-raecia magna.

door de Arabieren vernietigd werd. broken werk van zijn broeder Tiberius
Van de gothische letterkunde is de bij- even vurig en vastberaden , met nog
belvertaling van Ulfilas (Vulfila) uit de stouter eischen en doortastender maat4de eeuw 't merkwaardigste overblijfsel. I regelen , maar ook ten koste van zijn
Gracchus . 1) T i b. S e m p r o n i us , leven. Na een tweejarig verblijf als
kundig veldheer uit den tweeden puni- quaestor in Sardinie (126-124) naar
schen oorlog, die tegen Mago in Lucanie Rome teruggekeerd, vernieuwde hij als
sneuvelde (212) en door Hannibal , tribuun (123 en 122) zijns broeders
wien zijn lijk toegezonden was, een akkerwet, voerde korenuitdeeling van
kostbare begrafenis waardig gekeurd staatswege aan de armen in , bracht
werd. -- 2) T i b. S e m p r o ni u s, le- de rechtspleging van den senaat op de
gaat der Scipio's (190) tegen Antiochus ridders over, ijverde voor den aanleg
d, G. , tribuun 187 , aedilis 182 , prae- I van openbare werken en overzeesche
tor 180 , consul 177 en 163 , censor kolonies , bewerkte verzachting van
169, herhaaldelijk (185, 165, 161) ge- 't strafrecht, beproefde de Latijnen 't
zant naar vreemde hoven , bevocht als burgerrecht, de Italianen 't stemrecht
praetor 3 jaren de Celtiberen in His- te verschaffen en spaarde geen middel
anie, als consul 2 jaren de Sardiniers , om de macht van den adel te fnuiken ,
E eide met even groot geluk , waarvoor ten einde 't verbroken evenwicht in
hij 2 triomfen vierde (178, 175). Van den staat te herstellen, totdat de verde 12 kinderen uit zijn huwelijk met bitterde senaat (122) Livius Drusus,
Cornelia , de edele dochter van P. Scipio zijn medetribuun , overhaalde , om hem
Africanus , gesproten , bleven alleen door sluwberaamde middelen en fraaiTiberius en Cajus, benevens Cornelia, klinkende beloften de liefde des volks
de gemalin van Scipio Africanus Mi- te ontfutselen. Voor 't volgende jaar
nor, in leven. -- 3) T ib. S em p r o- (121) dan ook niet als tribuun kern i u s , oudste zoon des vorigen , werd kozen , werd hij door de tegenpartij,
met zijn broeder Cajus , na huns vaders met den consul Opimius aan 't hoofd,
vroegtijdigen dood , met voorbeeldige nog feller belaagd en belasterd. Ten
zorg door hunne moeder Cornelia tot slotte op den Aventijn , waar hij met
kennis en deugd opgeleid, met men- de zijnen tot noodweer post gevat had,
schen- en vaderlandsliefde bezield. Na overvallen en verslagen , liet hij zich
een eervollen krijgsdienst in den derden door een zijner slaven om 't leven brenpunischen en den numantijnschen oor- gcn. Ongeveer 3000 hunner bleven
log (137) trad hij als voorvechter der dood op de plaats, velen werden naar de
lagere volksklasse op , hernieuwde als gevangenis gesleept en daar gewurgd.
tribuun (133) , ten spijt van den adel,
Gradivus , gew. afgeleid van gradior
met kracht en klem, ja half met ge- „ik marcheer," bijnaam van Mars,
weld , de licinische akkerwet en deed voor wien Numa 12 Saliërs tot priesters
't voorstel om de rijke erfenis van At- j instelde.
talus van Pergámum onder de armere
Graeae ,
„oude vrouwen ,"
burgers te verdeelen. De senaatspartij , 3 dochters rQatac
van
Phorcys
en Ceto : Dino
de gevolgen voorziende, kreet de daden
(AstvO) , Pephrèdo (Ilsq^^O^^c c^ v) en
en 't gedrag van (^-racchus voor hoogverraad en oproer uit. Om voor 't Eno ('Evvth), waren met grijs haar
volgende jaar als tribuun herkozen te I geboren, hadden één oog en één slagworden , had hij op den dag der volks- I tand tot onderling gebruik en ijzeren
vergadering bij tijds met de zijnen handen , om hare zusters de Gorgonen
den tempel van 't Capitool bezet en I te bewaken.
werd aldaar nog v66r de stemming Graecia Zie HELLAS.
door een drom senatoren, met Scipio I
Graecia magna , jcsyáA,q `Eí ai; $
Nasica aan 't hoofd, overrompeld en I Groot- Griekenland, in beperkter zin
in de heete schermutseling gedood. — 't grondgebied der 8 grieksche kolo4) C. 8 e m p r o n i u s , hervatte 't afge- nies in Z.Italie rondom de golf van
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Grai.

Gyndes.

Tarente : Rhegium , L ocri , T arente ,
Sybáris , Croton , Caulon , Siris (Heraclèa) en Metapontum , daarenboven
Neapólis , Cumae enz. ten W. ; in
ruimer zin worden er ook de grieksche
kolonies op Sicilie bij gerekend.
Grái (bij dichters) Graeci, Grieken.
Graiocéli , volkstam op de graïsche
Alpen in den omtrek van den M. Cenis.
Grampius mons , grensgebergte in
Britannia Barbara (Caledonie) tusschen
de Pieten en Scoten ('t Schotsche hoog en laagland) , de eindpaal der overwinningen van Agricola ; nu Grampian hills.
Granicus , rparcxos , nu XodsjaSoe , riviertje in Mysie (Troas) , ont-

men snavel van een roofvogel , wonende
in de Rhipaeïsche bergen , om de wacht
te houden over 't goud van 't hooge
Noorden , dat de eenoogige Arimaspen,
te paard gezeten , met geweld hem
poogden te ontstelen. De mythe der
griffoenen behoort oorspr. in 't Oosten,
met name in Indie thuis.
Gugerni , germaansche volkstam aan
den linker Rijnoever tusschen de Ubiers
en de Batavieren.
Gulussa. Zie MASINISSA.

=

springt op den Ida en valt ten O. van
Priápus in de Propontis, waar Alexander
d. G. (334) een schitterende overwinning op de perzische satrapen behaalde
en Lucullus (73) Mithradates versloeg.

Grannus , een celtische god van genezing, door de latere Romeinen als
Apollo Grannus vereerd.
Gratiae. Zie CHARITES.
Gratiánus , keizer van 't Westerschrom. rijk (375-383 n. C.) , zoon en opvolger van Valentiniánus I, die, door den
dichter Ausonius opgeleid, voor de toekomst veel beloofde , doch op 24jarigen
leeftijd door een generaal van den troon
gedood werd. -overwldigMaxmus
Gratius , een tijdgenoot van Ovidius,
wiens leerdicht over de jacht (Cynegetica) nog grootendeels bestaat.
Graviscae , oude stad in Etrurie
onder 't gebied van Tarquinii , 183 rom.
kolonie , in de verpestende Maremma
gelegen (bij Vergilius intempestae).
Grudii, volkstam in Gallia Belgica,
onderhoorig aan de Nerviers, in tegenw.
Oostvlaanderen.
Grumentum , stad aan de O.zijde van
Lucanie , bij de samenvloeiing der Sora
en Aciris ; nu it Palazzo.
G ryn i a , f )vsta , aloude havenstad
in 't Z. van Aeolis, met een beroemd
orakel en een kostbaren tempel van
Apollo (Fovvsios , Gryneus) .

Gryps, Gryphus, I'gvy^ , griffoen,
een fabelachtig dier, met het lichaam
van een leeuw, de vleugels en den krom-
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Guttones = Gothi.
Gyárus, I'va^Oos, een klein, onvruchtbaar rotseiland midden in de groep der
Cycladen, ten Z.W. van Andros, met
een armoedige visschersbevolking, juist
om die reden onder de keizers tot verbanningsoord bestemd , nu Giura.
Gyas, Gyges . Zie HECATONCHEIRES.
Gygaeus laces , Fvyaía Aíyv , meer
in Lydie , ten N. van Sardes.
Gyges, Hy21s, gunsteling van den
lydischen koning Candaules , wien hij
doodde en als eerste der Mermnaden
opvolgde (-I- 716--678). Hij zond uit
dankbaarheid , omdat de Pythia hem
door hare uitspraak dp den troon bevestigd had, naar Delphi o. a. 6 gouden mengvaten , wier gewicht 30 ta
bedroeg. Een sprookje luidde,-lent
dat hij door middel van een tooverring
de kroon deelachtig werd. De rijkdom
van Gyges werd een spreekwoord.

Gylippus, rUt os, een spartaansch
bevelhebber uit den peloponnesischen
oorlog, die 414 met hulptroepen naar
Syracuse gezonden, de Atheners gevoelige slagen toebracht en later zijn
krijgsroem bezwalkte door zich een
deel van den (404) in Athene veroverden buit , waarmee Lysander hem naar
Sparta gezonden had , toe te eigenen.
Hij ontging de doodstraf door de
vlucht.
Gymnesiae insulae = Baleares .
Gyndes, I vvó21s, nu Diala, rivier
in Assyrie , ontspringt in Matiana (op
de bergen van Koerdistan) Z.waarts
van Ecbatana en vloeit in den Tiger,
bekend door 't verhaal dat Cyrus haren
stroom met 360 kanalen afleidde en
wel tot straf, omdat er op zijn tocht
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Hadrianus.

Gyrtone.

tegen Babylon een der heilige zonne- en beroemde zeestad van Laconie, aan
de Laconische golf, tusschen Mala en
paarden in verdronk.
Gyrtóne , Fv ^Oxthv cv, -v , oude stad Taenárum , ten Z.W. van de uitwatevan Pelasgiótis in Thessalie, N.waarts ring van den Eurótas gelegen en door
van de rivier Penèus aan den voet van de gunstige grondgesteldheid rijk aan
den Olympus. wijngaarden, bouw- en weiland in den

Gythium , I'vtcov, I'vtscov,, oude omtrek; nu Palaeopolis.

H.
Hades, 'A13I s, god der onderwereld, (117--138 n. C.) , te Rome 76 geboren ,
zoon van Cronos en Rhea, broeder van wiens regeering tot de merkwaardigste
Zeus en Poseidon , gehuwd met Per- tijdperken behoort. Nadat hij in Hissephóne , die hij aan hare moeder De- panie , in Moesie en N.-Germanie (97)
meter heimelijk ontroofd had (zie DE- gediend en vervolgens aan de zijde
METER) . Stug en onverbiddelijk van van Trajanus, wiens aanverwant en
aard, bij menschen en goden gevreesd,
zetelde hij op een troon , met een staf
of den sleutel der onderwereld in handen , met Persephóne en den helhond
Cerbérus ter zijde. Als verborgen koning van 't schimmenrijk (aval svlgwv)
bezit Hades een onzichtbaarmakenden
helm , houdt de poorten der onderwereld dicht gegrendeld en drijft de zielen
met zijn staf, evenals Hermes, naar
beneden. In de diepten der aarde gehuisvest, is hij de gever van alle zegeningen, die van onder uit den grond
voortkomen , als plantengroei, rijkdom
en metalen , van waar zijn bijnaam
Pluto (Ili%ovtcov). Wie Hades aanriep
sloeg met de handen op den grond;
hem en Persephone werden met afgewend gelaat enkel zwarte schapen geofferd . Bij de Romeinen heet deze god
Dis Pater en Pluto.

gunsteling hij was en bleef , tegen de
Daciers en Sarmaten (101-105) gevochten en intusschen de hoogste eerambten te Rome bekleed had , werd hij
117, 't zij met of zonder voorafgegane
adoptie , tot opvolger van Trajanus
uitgeroepen. Als keizer beijverde hij
zich de grenzen des rijks in 't Oosten

te bevestigen en den algemeenen vrede
te verzekeren , behartigde de belangen
zijner onderdanen , verminderde de lasten , zorgde voor de geldmiddelen,
handhaafde recht en gerechtigheid , bezocht in eigen persoon de provincies,
bevorderde met onbekrompen hand
kunst en wetenschap, liet allerwege
openbare werken aanleggen en stichtte
prachtige gebouwen , te Rome o. a.
den grootsten van alle bekende tempels,
dien van Venus en Roma, 't Athenaeum,
de kweekschool voor letterstudie en
welsprekendheid, 't Mausolèum, 't reus-

Hadria = Adria.
achtig praalgraf aan de overzijde van
Hadrianopolis , 'A etavórro4; , nu den Tiber, door de Aelische brug met

Adrianopel , bloeiende stad in Thracie
aan den rechteroever van den Hebrus
(Maritsa) , door keizer Hadrianus gesticht, evenals meer andere steden van

de stad verbonden, den kern van 't latere
kasteel dell' Angelo of Engelsburg;
vereenigde te Tibur in een onmetelijke
villa al 't heerlijkste , wat in de proelders.
dezen naam
vincies verstrooid gevonden werd (nog
Hadriánus , P. A e l i u s, rom. keizer steeds eene schatkamer van kunstvoor-

Hadrumetum.

Halirrhothius.

werpen) en verrijkte Athene , zijne lievelingsstad , met grootsche gewrochten
van beeldende kunst. Eveneens genoten in Azie Cyzicus , Nicaea , Nicomedia , Antiochia in meerdere of mindere
mate dit voorrecht ; hij stichtte tal van
nieuwe , aan zijn naam herkenbare steden en zond een militaire kolonie naar
Jeruzalem (zie aid.). De dientengevolge onder de Joden uitgebroken
opstand werd door zijn veldheer Julius
Severus na een 3jarigen oorlog bedwongen (132--135) . Hem volgde Antoninus
(Pius) , wien hij eenige maanden vóór
zijn dood tot zoon aangenomen had,
in de regeering op (138). Bij al zijn
gaven en verdiensten was Hadrianus
niet van ijdelheid en zucht tot vertoon

Italie overgekomen (van daar Agamemnonius , Argolicus genoemd) en stichtte
volgens de overlevering Falerii.
Halex , `Aíl^^, kustrivier van Brut..
tium , tusschen Rhegium en de epizephyrische Locriers, nu Alece.
Haliacmon , A2táx,ucvv, nu Vistritsa,
eene der hoofdrivieren van Macedonie,
die op het Tymphaeïsch gebergte ontspringt en zich in de Thermaïsche golf

ontbloot.

Hadrumétum ,'Abov,uns, welvarende
zee- en handelstad op de N.kust van
Africa , door de Phoeniciers gesticht,
onder de Romeinen hoofdstad van Byzacium,
Haeduï = Aedui .
Haemon, At,uwv . 1) Zoon van Pe-
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ontlast.

Haliartus , A2tapros, oude stad in
Boeotie aan de Z.zijde van 't meer Copáis, door Xerxes (480), later nogmaals
door de Romeinen wegens hare ge
aan Perseus v. M. verwoest.-hectid
merkwaardig door den slag, dien de
Spartanen onder Lysander tegen de
Atheners en Thebanen leverden (395).
Halfas X12 tds, Z.westelijke landtong
van Argólis , met eene visschersbevol-king.
Halicarnassus , A2txa^ovaooós , nu
Boedroen , beroemde stad op de Z. W.
kust van Carie, aan de Ceramische
golf vlak tegenover 't èiland Cos, met
,

lasgus en vader van Thessálus, den een heerlijke haven, met fraaie pleinen
stamheld der Thessaliers. — 2) Zoon en 2 weergaloos sterke citadellen: Sal-

van den thebaanschen koning Creon ,
die, vernemende dat zijne geliefde Antigóne door zijn vader veroordeeld was
om levend begraven te worden , zich
doorstak.

Haemonia , Aiuovla , bij dichters
Thessalie , naar Haemon. Van hier
Haemonius = thessalisch; Haemonia
puppis, de Argo; Haemonius iuvenis,
Jason ; Haemonius heros, Achilles ; Haemoniae artes, tooverkunsten.
Haemus, Aiuos, nu Balkan, grensgebergte tusschen Moesie en Thracie
tot aan den Pontus Euxinus.
Halcyóne = Alcyone.
Hales . 1) A 2 , rivier in Ionie,
vloeide door 't gebied van Colóphon en
was om haar ijskoud water beroemd. —
2) Aílsts, rivier op 't eiland Cos.
Halésa , 42atoa , door handelsverkeer en nijverheid bloeiende stad op
de N.kust van Sicilie, aan de rivier
H a l è s u s (nu Pittineo) .
Halösus , in de Aenei's dappere bondgenoot van Turnus, was uit Argos naar

macis en Arconnèsus, de eene binnen,;
de andere buiten de muren. Door
Doriers uit Troezen gesticht , behoorde
zij in den beginne tot de dorische Hexapólis , doch werd, ten gevolge van
eene bij 't bondsfeest ontstane twist ,
uitgesloten. Onder de perzische overheersching wierp Lygdamis zich tot
tyran op; zijne dochter Artemisia volgde
Xerxes tegen Griekenland. Vooral
merkwaardig was als kunstgewrocht
het (352) ter nagedachtenis van koning
Mausólus gestichte praalgraf (Mausoleum) . Door Alexander d. G. na een
zwaar beleg veroverd , verloor de stad
in latere eeuwen veel van hare voormalige heerlijkheid. Te Halicarnassus
werden de geschiedschrijvers Herodótus
en Dionysius geboren.
HaIicyae, A??cxvac, stad in 't N.W.
van Sicilie , tusschen Entella en Lilybaeum , rom. municipium.
Halirrhothius, ° Aí tegd^ tos, zoon
van Poseidon en Eur`vte , door Ares
om de eer zijner door Poseidon be-
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Halizones.

Hannibal.

laagde dochter Alcippe te wreken, ge- jaren zwoer hij zijn vader een eeuwigen
dood. Zie ARES.

haat tegen Rome en groeide in His-

HalizÓn es , `Aj jmvss , volkstam op panie onder de wapens tot een der
de N.kust van Klein-Azie , die Priámus grootste veldheeren op. Als jongeling
hulp verleende , met de hoofdstad Al "be. stond bij reeds aan 't hoofd der stoutste
ondernemingen en werd na Hasdrubal's
Zie CHALYBES.
Halonésus, `AAdvjoos, eiland in de dood (221) op zijn 26ste jaar, onder
Aegeïsche zee, nabij de O.kust van toestemming van den carthaagschen
`I'hessalie, met een gelijkn. stad, om senaat , door 't leger uit één mond tot
welks bezit de Atheners een fellen opperbevelhebber in Hispanie uitgeroepen. Van dat oogenblik af stond zijn
strijd met Philippus v. M. voerden.
Halos , "A) os , stad in Phthiotis, Z.- reuzenplan vast. Na de verovering van
Hispanie tot aan den Ibèrus (Ebro)
-waarts van de rivier A mphrysus.
daagde hij door de belegering van
Haluntium = Aluntium.
't onzijdige Saguntum (219) Rome ten
Halycus , "A),vxos , rivier in 't Z. strijde
op leven en dood, verliet, om
Vair Sicilie, valt bij Heraclèa Minóa
zijn vijand op eigen erf te bestoken,
in zee , nu Platani.
in de lente van 218 Carthago Nova
Hálys , "A2vs, nu Kisil-Irmak „Roode en trok met een leger van 60,000 man
rivier", grootste rivier van Klein-Azie, en 37 olifanten, te midden van eindedie op den Antitaurus ontspringt , door boze bezwaren en gevaren , over de
Galatie en Paphlagonie vloeit en tus- Pyrenaeën en de Alpen naar Italië,
schen Sinópe en Amisus in den Pontus waar hij met zijne ter helft geslonken
Euxinus valt, onder Croesus de grens en uitgeputte troepen in de vlakten
tusschen 't lydische en medische rijk. van den Padus (Po) de rom. legioenen
Hamadryádes = Dryades .
bij den Ticinus en bij de Trebia ten
Hamaxitus , W ga^arós , eene stad eenenmale versloeg. Zijn zegetocht
van Aeolis op de kust van Troas.
ongehinderd voortzettende, vernietigde
Hamaxobii , `4ua^ólcot „op wa- hij (217) een derde leger bij 't meer
Sar
in
nomadenstam
gens levenden",
Trasiménus in Etrurie en (216) een
omtrek der-matiEurope,nd vierde bij Cannae in Apulie. Na deze
Palus Maeótis.
reeks van overwinningen viel Z.Italie
Hamiloar, 'Aju' xas, B a r c a s „blik hem voor een groot gedeelte toe en
die
in
't
veldheer,
-sem",carthg liet hij zijne soldaten in 't weelderige
18de jaar van den eersten punischen Capua overwinteren (216-215). Rome
oorlog (247) naar Sicilie gezonden, zich intusschen , dat bij elke nieuwe neereerst op den berg Hercte nabij Panor- laag nieuwe legers te velde bracht,
mus en later op den nog sterkeren versterkte zich , naar mate Hannibal,
Eryx nestelde , na 't sluiten van den door Carthago te zeer aan zijn eigen
vrede tusschen Rome en Carthago (241) lot overgelaten, bij zegepraal op zegein Africa den vervaarlij ken opstand der praal verzwakte en zich dientengevolge
hulptroepen (240 237) dempte en in gedwongen zag zijn broeder Hasdrubal
9 jaren 't Z. en W. van 't goudrijke met versche troepen uit Hispanie te
Hispanie veroverde. Hij verloor in een ontbieden. Hasdrubal's neerlaag en
gevecht of op andere wijze 't leven dood bij de rivier Metaurus (207) ver(228) en vermaakte zijn doodelijken haat ijdelden Hannibal's laatste hoop en
tegen Rome aan zijne 3 zonen Hanni- beslisten 't lot van den oorlog. Toch
bal, Hasdrubal en Mago.
hield hij nog jaren lang in 't hart van
Hannibal , Avvíflas. 1) Carthaagsch Bruttium stand, doch werd in 't najaar
vlootvoogd bij Sicilie (269-258) , door van 203 naar Africa teruggeroepen ,
Duilius bij Mylae (260) verslagen. — om Carthago zelf tegen P. Scipio te
2) Oudste zoon van Hamilcar Barcas verdedigen. De beslissende slag bij
(247-183) , de held van den tweeden Zama (202) viel voor Hannibal noodpunischen oorlog. Als knaap van 9 lottig uit en toen hij na den vrede
-

Hanno.

Harpyiae.
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(201) door krachtige maatregelen de
geleden verliezen poogde te herstellen,
werd hij uit zijn vaderland verbannen,
zocht eerst (193) heul en hulp bij
Antióchus van Syrie , wien hij te ver
een grootsch krijgsplan tegen-gefs
Rome aanried , toen (190) bij Prusias
van Bithynie; doch ook dáár door de
onverzoenlijke Romeinen vervolgd en
belaagd, redde hij zich op 't uiterste
oogenblik door vergif (183).
Hanno, "Avvcov. 1) De G ro o t e,
carthaagsch veldheer , die over de libysche onderdanen met ijzeren roede bevel voerde en later, aan 't hoofd der
aristocratie te Carthago , Hamilcar Barcas en zijn geheele geslacht bitter ver
oorlog met Rome verfoeide-volgde,n
en steeds om vrede riep. — 2) D e
zeevaarder, denklijk uit de 6de
eeuw v. C. , wiens zeetocht langs de
W.kust van Africa nog uit een in
't grieksch vertaald reisverhaal bekend
iS. Zie AFRICA.
Harmátus , °Auarovs , stad en kaap
aan de N.zijde der Elaïtische golf in
Aeolis.
Harmodius , `Ao,ad3ios , Athener,
verbond zich met zijn vriend Aristogiton tot een aanslag tegen de Pisistratiden Hipparchus en Hippias. De
uitvoering van 't plan om beide te donden werd bepaald op 't feest der Panathenaea te midden van den gewapenden optocht der burgerij. Toen
ze, eer nog de stoet in gereedheid
gebracht was, in overijling Hipparchus
overhoop stieten, werd Harmodius door
de lijfwacht afgemaakt; Aristogiton
ontvluchtte, doch werd gevat en stierf
den marteldood , zonder een der medeplichtigen te noemen (514). Voortaan
zweefde hun beider naam als van de
edelste vrijheidshelden op aller tong en
bleven zij te Athene door standbeelden,
lijkspelen en liederen steeds in gezegend
aandenken.
Harmonia, `Ap,uovía, dochter van
Ares en Aphrodite, door Zeus aan
Cadmus ten huwelijk gegeven en op
de bruiloft begiftigd met een sluier en
halsband, waaruit later velerlei onheil
geboren werd. Zie CADMUS.

Harpagion , ° Aeráytov, stad in Mysie aan de Propontis tusschen Cyzicus
en Priapus.
Harpagus , "Arayos , medisch edelman , die , naar 't verhaal , den te vondeling gelegden Cyrus tegen 't bevel
van koning Astyáges 't leven redde en,
door dezen zwaar gestraft , uit wraak
later met zijne troepen tot Cyrus overging , wien hij tot het einde getrouw
bleef. Zie CYRUS.
Harpálus , "Aeira).os , Macedoniër
van hooge geboorte, bracht zijn jonge
jaren aan 't hof van Philippus v. M.
door en volgde Alexander naar Azie
als thesaurier der schatkist. Te Babylon gaf hij zich aan buitensporige
weelde en wellust over en vluchtte,
toen Alexander uit Indie terugkeerde ,
uit vrees voor welverdiende straf met
eene som van 5000 talenten en 6000
huurlingen naar Griekenland , om er
de mannen van gezag en invloed tegen
Macedonie om te koopen (324). Te
Athene eerst afgewezen , werd hij later
op voorspraak zijner handlangers , hoewel noode, toegelaten ; doch nam , weldra door Antipater opgeëischt , de wijk
naar Greta , waar hij door den spartaanschen legeraanvoerder Thimbron,
die op zijn goud aasde, vermoord
werd.
Harpalycé , `Aeza) óxi , heldhaftige
dochter van den thracischen koning
Harpalycus , die van der jeugd af door
haren vader tot jacht en wapenhandel
opgeleid was.
Harpasus , "AO raceos , rivier 1) in
Carle, vloeit N.W.waarts in den Maeander, — 2) in Armenie , vloeit Z.
-wartsindeAx.
Harpocrátes , `Aezcoxoáris , eig.
Horpechrati „Horus 't kind", aegyptische god der opkomende zon , in de
gedaante van een kind met den vinger in den mond afgebeeld , bij de latere Grieken gestempeld tot een god
van 't stilzwijgen , die den vinger op
den mond legt. Zie HORUS.
Harpyiae, "AOJcvtat , Harpijen , bij
Homerus godinnen der alles medeslepende stormen (KW
5 ac) , bij Hesiodus
schoonlokkige , gevleugelde meisjes
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Harudes.

Hecatompylos.

(Aëllo en Ocypéte) , sneller dan de
winden , dochters van Thaumas en Electra; bij lateren afzichtige monsters in
de gedaante van vogels met uitgevaste
maagdentronies en lange klauwen , door
de goden gezonden om den blinden
Phineus alle spijzen weg te rooven of
te verontreinigen , doch door Zetes en
Calais, zonen van Borëas, op den A.rg onautentocht door de lucht tot naar
de Strophaden of tot op Creta verjaagd.
Harddes , germaansche volkstam tusschen Rijn, Main en Donau, dienden

Hector , Paris , Helénus , Polyxëna en
Cassandra baarde. Na Troje's val werd
zij de slavin van Odysseus en , nadat
ze in den thracischen Chersonèsus zich
op Polymestor wegens den aan haren
zoon Polydórus gepleegden moord bloedig gewroken had, in een hond veranderd. Zie CYNOSSEMA.
Hecalé, 'ExdA , arme oude vrouw
in Attica, die Theseus op zijne jacht
tegen den - marathonischen stier gastvrij ontving en voor zijn behouden
terugkeer eene offergelofte deed.
Hecátaeus , Exaraios, van Miletus , een der oudste en beste grieksche
logografen , van wiens leven alleen
bekend is , dat hij jarenlang vreemde
landen bezocht en in den ionischen opstand zich even wel- als vastberaden
kweet (500). 's Mans werken zijn verloren gegaan.
Hecátö , `Exázij , eene geheimzinnige
godheid met ontzagwekkende , heil- en
onheilaanbrengende macht, dochter van
Perses en Asterïa , de eenige van 't
geheele Titanengeslacht, die Zeus getrouw bleef, werd, onder den invloed
der mysteriën , met Demèter verbonden en naar de onderwereld overgebracht. In dier voege vereenigden zich
van lieverleê in Hecate 3 . naturen:
die van Hecate onder de aarde , van
Selène (Maan) aan den hemel , van
Artémis op de aarde ; van waar ze
vooral op driesprongen met 3 hoofden
of lichamen afgebeeld werd ( rotxsgpa)L oi, -te' o^Oq7os, triceps, triformis). Als
Hecate was ze eene toover- of spookgodin , die , door huilende honden vergezeld , in 't holle van den nacht over
graven rondwaarde , op bloed van gedooden aasde, gifkruiden las en de
heksen wichelkunsten leerde. Op kruiswegen werden haar honden en geringe

in 't leger van Ariovistus (58).

Hasdrubal,' Aobeov f as, carthaagsch
veldheer, volgde zijn schoonvader Hamilcar Barcas (228) in 't legerbevel in
Hispanie (Spanje) op, stichtte Carthago
Nova en sloot met Rome 't verdrag
betreffende de onzijdigheid der stad
Saguntum. — 2) Tweede zoon van
Hamilcar Barcas , die na Hannibal's
vertrek naar Italie (218) in Hispanie
't opperbevel voerde en tegen de Scipio's vocht. Op verlangen van Hannibal trok hij (207) over de Alpen naar
Italie , doch werd bij de rivier Metau-

rus door de consuls C. Claudius Nero
en M. Livius Salinátor verslagen en
gedood.
Hébé , `Hf 1 , de godin der jeugd,
dochter van Zeus en Hera , vulde op
den Olympus de bekers der goden met
nectar en huwde met Herácles na zijne
vergoding.

Hebraei = Iudaei.

Hebron , eene oude stad in 't Z. van
Palestina , nu El Khoelil.
Hebrus ," Eleos, nu Maritsa, hoofdrivier van Thracie , die op den Scomius
ontsprongen en van weerszijden door
tal van bergstroomen versterkt , W.waarts van Aenos in de Aegeïsche zee
valt , nadat een arm zich vooraf in een
meer (Evsvzos A4tvn) verliest. Bij
den Hebrus vond Orpheus een gewelddadigen dood ; Dionysus werd er als
thracische god bijzonder vereerd.
Heeabé , `Exáflq , bij de Romeinen
Hecuba, dochter van den phrygischen
koning Dymas (of van den thracischen
koning Cisseus) en gemalin van Priámus, den koning van Troje, wien ze o.a.

`

,

spijzen geofferd.

Hecáto , Exázcov, ,

van Rhodus,

stoïsch wijsgeer, leerling van Panaetius, die bij voorkeur zedekundige onderwerpen behandelde, ook blijkens
de nog bekende titels zijner verloren
werken.
Hecatompylos , `Exazd,unv) os , stad
in 't midden van Parthie, door Seleucus

Hecatoncheires.

Helinium.

vergroot, later residentie der parthische
koningen.
Hecatoncheires, `Exaroyxstes , de
3 honderdarmige reuzen Cottus, Aegaeon
en Gyges (Gyas) , zonen van Uranus
en Gaea. Zie AEGAEON.
Hecatonnési , Exarovvn aot „100
eilanden ," groep van een 20- tot 40tal
kleine eilanden tusschen Lesbos en
Aeolis , nu Musconisi.
Hector, "Exrw , trojaansche held
zonder blaam en vrees, oudste, zoon
van Priámus en Hecäbe, geliefde echtgenoot van Andromache en vader van
Scamandrius (Astyánax) , verdedigde
even edel van hart als dapper van
vuist, aan de spits der zijnen, Troje
9 jaren lang tegen de Grieken en stond
onverwonnen pal, doch werd door de
speer van Achilles , wiens vriend Patroclus hij gedood had , na een hard-

na Troje's verwoesting met haren wettigen echtgenoot over Aegypte naar
Sparta terug en leefde daar nog jaren
lang in ongestoord geluk. In de Ilias
is Helena even onweerstaanbaar bemin lijk als betooverend schoon, zij gevoelt
hare schuld en verlangt van harte naar
Sparta en de haren terug , zoodat ze
in latere verhalen zelfs Troje helpt
verraden. Zie verder MENELAUS .

Heléna. 1) Zie
2) Zie ILLIBERIS.
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Helènus, "E2evoS, zoon van Priámus
en Hecabe , waarzegger en held der
Trojanen , die tegen 't einde van den
trojaanschen oorlog uit vrijen wil naar
de Grieken overliep of wel op den Ida
gevangen genomen werd. Met Pyrrhus,
den zoon van Achilles , naar Epirus
vertrokken , huwde hij na diens dood
Andromache en volgde hem in de renekkigen strijd geveld. Deze sleepte geering op. Bij Vergilius wordt Aenèas
't lijk van den ongelukkige achter aan op zijne zwerftochten door Helenus
zijn wagen gebonden naar 't grieksche gastvrij ontvangen en van zijn toekom.
legerkamp of, volgens een later ver- stig lot verwittigd.

Helia = Velia.
haal, driemaal rondom de muren der
stad, doch gaf 't op bevel van Zeus
Heliades, °HAeádes, dochters van
aan den smeekenden Priámus den 12den Helios en Clyméne of Mer 1pe , met
dag terug, om in Troje met alle eer name Aegle, Phaethusa, Lampetie en
begraven te worden.
Phoebe , die den dood van haren broe-

Hecuba — Hecabe.
Hegemon , `Hy^gcov. 1) Van Thasos (± 420) , dichter der oudere attische comedie, ook door parodiën, met
name on de gedichten van Homerus

der Phaéthon aan de oevers van den
Eridánus zoo bitter beweenden, dat ze
zelve in populieren en hare tranen in

barnsteen veranderden. Zie ERIDANUS .
HeI cé, `Ei%íx). 1) Dochter van
beroemd. — 2) Atheensch staatsman Lycdon in Arcadie, door Zeus bemind
en redenaar van aanzien uit, den tijd en door Hera. uit minnenijd in eene
van Demosthénes , die de macedonische beerin veranderd, door Zeus als groote
partij aanhing en met zijn vriend Pho- beer onder de sterren geplaatst. —
cion de doodstraf onderging. 2) Oude hoofdstad van Achaie aan de
Hegesippus, `Hy^6citrros, atheensch Corinthische golf met een tempel van
redenaar en staatkundig vriend van Poseidon , verzonk (373) met Bura door
Demosthenes wien door velen de onder eene aardbeving in de diepte.
den naam van Demosthenes overgeble- Helicon , `E2txcwv, nu Sagora, beven redevoering over Halonèsus toe- roemd gebergte in Boeotie tusschen
gekend wordt. 't meer Copáis en de Corinthische golf,
Heléna, `E)e'vn , dochter van Zeus met de bronnen Aganippe en Hippoen Leda, zuster van Castor en Poly- crène, beide , evenals de Helicon , aan
deuces, werd om hare weergalooze Apollo en de Muzen gewijd.
schoonheid als meisje door Theseus Heliconiádes E2t wvtd sc , de Mu, `

en later als gemalin van den Spartaan- zen , naar den Helicon.
schen koning Menelaus door den tro - Helinium , de breede mond der met

jaanschen prins Paris geschaakt, keerde de Maas vereenigde Waal.

184 Heliodorus.

Heliodórus, `HAtoóo)eos, van Emésa, uit de tweede helft der 4de eeuw
n. C. , wiens .Aetlliopicct (Aitcoicxá)
't romantisch verhaal der avonturen van
Chariclëa eene aethiopische prinses en
Theáges een edelen Thessaliër behelzen.
Heliogabalus, van Emésa, werd aldaar op jeugdigen leeftijd tot opperpriester van den syrisch-phoenicischen
zonnegod (van waar zijn naam) gewijd
en 218 n. C. door de in den omtrek
gelegerde troepen , die zijn hooge waardigheid bewonderden en zich hadden
laten diets maken , dat hij de zoon van
Caracalla was, tot rom. keizer uitgeroepen , noemde zich als zoodanig, na
de neerlaag en den dood van Macrinus, M. Aurelius Antoninus en
schandvlekte zijne regeering door de
lafste dwaasheden en de laagste ondeugden , die de praetorianen rechtmatige aanleiding gaven om hem uit
den weg te ruimen (222) . Hij werd
door Alexander Severus opgevolgd.
Heliopolis, `H2tov róAts „zonnestad." 1) On in 't O. T. , oude heilige
stad in 't Z. van Beneden -Aegypte,
een der hoofdzetels van aegyptische
zonnedienst en priesterwijsheid. -- 2)
Nu Baalbek, beroemde handelstal in
Coele-Syrie , aan den W. voet van den
Antilibanon , ten N.W. van Damascus, zetel van den Baal- of syrischen
zonnedienst. Een prachtige tempel van
Jupiter werd er door Antoninus Pius
gesticht. De heerlijke bouwvallen der
stad bij Matarieh dagteekenen uit den
rom. tijd.
Helios , ' HAtos, zonnegod , zoon van
den Titan Hyperion en Thia, broeder
van Selëne en Eos , die 's morgens uit
den O. oceaan ten hemel opstijgt en
's avonds in den W. oceaan nederdaalt,
die alles ziet en alles hoort. Op 't eiland
Thrinacie bezat hij 7 fraaie kudden van
schapen en evenveel van runderen, elk
van 50 stuks , die nooit vermeerderden
noch verminderden en door zijne dochters Phaethüsa en Lampetie geweid
werden: eene voorstelling, die aan de
354 dagen en nachten van 't maanjaar
herinnert. In geheel Griekenland werd
Helios vereerd, bovenal echter te Rho-

Hellas.
dus, waar zijn standbeeld , de 70 meter
hooge kolos nabij de haven stond, om
tot vuurbaak te dienen. Hem was de
waakzame haan gewijd en werden bij
voorkeur witte paarden , lammeren,
geiten en rammen geofferd. Later tijd
vereenzelvigde Helios met Phoebus
Apollo en liet hem, op een gouden wagen met een vlammensnuivend vierspan, uit zijn schitterend oosterpaleis
den hemel beklimmen , om in zijn
westerpaleis weder af te dalen en van
daar des nachts in eene gouden boot
naar 't oosten terug te keeren.
Hellanicus, `E,Udvtxos, van Mytilene, een der voornaamste grieksche
logografen (495-411) , wiens talrijke
werken , op fragmenten na , verloren
zijn.
, , bij de Romeinen
Hellas , `EL%d
G r a e c i a , nu Griekenland , bevat in
den ruimsten zin alle landen door Hellenen ("EUgves , G r a e c i) bewoond
of met grieksche taal en zeden bekend; in enger zin oorspronklijk 't gebied van Phthiótis in Thessalie; vervolgens bij uitbreiding Midden -Griekenland (nu Livadie), 't land tusschen
de Ceraunische en Cambunische bergen
ten N. en de landengte van Corinthe
ten Z. , de Ionische zee ten W. en de
Aegeïsche zee ten O. ; waarbij later
nog Z.Griekenland of de Peloponnesus
en de grieksche eilanden gevoegd werden. De oudste inboorlingen waren
Pelasgen en Lelegers. Bij Homerus
heeten de Grieken Achaeërs , Danaërs
en Argiven. De volksnaam van Hellenen werd afgeleid van Hellen , wiens
zonen en kleinzoon Dorus , Aeólus ,
Achaeus en Ion voor de stamvaders
der Doriers , Aeoliers, Achaeërs en Ioniers doorgingen. Griekenland telde
in zijn bloei , op eene oppervlakte van
1058 ❑ mijlen , eene bevolking van
± 3 2 millioen zielen. Bij een groote
afwisseling van klimaat was 't rijk aan
tal van bergketens en heuvelklingen,
die als zoovele slagboomen de stammen
en staten van elkander afzonderden.
Midden -Griekenland bevatte 10 gewesten of kantons : Epirus , Thessalie,
Acarnanie , Aetolie , Doris , Locris,

Helle.

Hephaestus.

Phocis, Boeotie , Attica en Megáris ,
de Peloponnesus eveneens : Corinthie,
Sicyonie, Phliasie , Achaie , Elis , Mes
-seni,LacoCyurAglisen
Arcadie.
HeIIé. Zie PHRIXUS.
Hellen, "E2^gv, zoon van Deucalion
en Pyrrha , vader van Aeolus , Dorus

bren gewaagd. De Tigurijnen versloegen bij 't meer Leman den consul L.
Cassius Longinus (107) , terwijl een
ander gedeelte de Cimbren naar Gallie
volgde , later naar Italie , van waar
ze na de neerlaag hunner bondgenooten (101) behouden terugkeerden.
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In 58 trokken ze onder Orgetórix met.
en Xuthus , koning van Phthia in vrouw en kind de W. grenzen over,
Thessalie, mythisch stamvader der Hel- om naar Gallie te verhuizen, doch
werden door Caesar tot binnen hun
lenen (Zie HEELAS).
eigen grondgebied teruggeslagen. SeHellespontus , `EAí )ler rovros „zee dert
werd hun land (alter Helvetiorum)
van Helle." 1) Nu straat der Dardanellen , de zeeëngte tusschen Azie en allerwege met rom. kolonies en sterkten
bezet.
12 uren lang

Europa,
en op haar smalst
Helvidius Priscus. Zie PRISCUS.
(tusschen Sestos en Abydos) 300 aren
Helvi , celtische volkstam in Gallie
breed , verbindt de Propontis met de
Aegeïsche zee. Zie PHRIXUS en LE- tusschen den Rhodánus (Rhone) en 't
ANDER . — 2) Landstreek van KleinAzie aan de Z.zijde der gelijkn. zeeengte, ook der Propontis. -- 3) Rom.
provincie in 't N.W. van Klein-Azie
uit den keizertijd , bevatte Troas en
de N. gedeelten van Mysie , met de
hoofdstad Cyzicus.
Heiloménum . Zie ELLOMENUM.
Heilopia = Ellopia.
Heiórus , -urn , ' "E^ oogos , stad op
de Z.O.kust van Sicilie ten Z. van
Syracuse, aan de uitwatering der gelijkn. rivier (nu Abiso).
Hélos , zó "E) os „moeras", stad of
vlek in een moerassige streek op de
kust van Laconie , aan de N.O.zijde
der Laconische golf, van waar, ook bij
de Ouden , ten onrechte de oorsprong
en naam der spartaansche lijfeigenen
(heloten) afgeleid wordt, alsof de bewoners der stad , nadat de Doriers in
Sparta gevestigd waren, zich ten gevolge van een opstand 't lot der sla
hals gehaald hadden. -vernijopd
Helvetii , celtische volkstam in het
tegenw. Zwitserland , tusschen den Ju
't lacus Lemannus (meer-rasu(J),
van Genève) , den Rhodánus (Rhone)
en den Rijn tot aan het lacus Brigantinus (meer van Constans) , woonachtig,
met de hoofdstad Aventicum en in 4
pagi of kantons, van welke de pagus
Tigurinus 't meest bekend is, verdeeld.
Van de Helvetiers wordt het eerst in
den oorlog der Romeinen met de Cim-

gebergte Cevenna (Cevennen) , met de
hoofdstad Alba Augusta (Alps) , in het
tegenw. Vivarez of Languedoc.
Henëti , `Ev8Zol , oude volkstam in
Paphlagonie aan de rivier Parthenius ,
die Primus tegen de Grieken hielp
en sedert uitstierf, doch onder den
naam van Venéti in N.Italie , die voor
hunne afstammelingen gehouden werden , herleefde.
Henióchi , `Hvloxot , colchische volkstam ten N. van de rivier Phasis , door
zeerooverij berucht.
Henna = Enna
.

Hephaestiádes .Zie AEOLIAE INSULAE.
Hephaestion, `Hggatour'ow, van Pella,
boezemvriend van Alexander d. G. ,
Wien hij op al zijne tochten volgde;
hij stierf te Ecbatána (324) , door

Alexander diep betreurd en spoedig in
't graf gevolgd (323) .

Hephaestus, "Hppatovos, de god van
't vuur , bij Homerus zoon van Zeus
en Hera of bij de lateien van Hera
alleen, die hem bij zijne geboorte,
omdat hij zwak en leelijk was, van
den Olympus wierp of, terwijl ze hem
verbergen wilde , van den Olympus in
zee liet vallen , waar hij in eene grot
bij Thetis 9 jaren verborgen bleef.
Kreupel onder de goden teruggekeerd,
werd hij , zijne moeder goedhartig tegen
zijn vader te hulp komende , door dezen
uit den hemel geslingerd en viel halfdood op Lemnos neer , waar de Sintiërs

Heptanomis.

Heracles.

hem liefderijk verpleegden. Later verzoent hij (in de Ilias) nogmaals het
twistende paar en doet door zijn gullen
ijver in 't ronddienen van den beker
en door zijn gebrekkigen gang de goden hartelijk lachen. Als god der beeldende kunst hanteert Hephaestus met
kloeke vuist den hamer en bewerkt
onvermoeid bij zijn door 20 blaasbalgen

zworen en ondersteunde de Grieken
in den trojaanschen oorlog met hart en
ziel. Argos, Mycene en Sparta behoorden tot hare lievelingssteden. Ook
't eiland Samos was haar gewijd. In
Hera weerspiegelt zich de adel der
vrouwlijke natuur ; de majesteit eener
geboren koningin omzweeft haar en
spreekt uit al hare trekken en vormen;
met haar helder voorhoofd en open gelaat, hare groote oogen , fraaie lokken,
blanke armen en hooge, waardige gestalte boezemt ze diepen eerbied in
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gestookten oven op den Olympus 't
hardste metaal. Zoo waren de koperen
hemelpaleizen , de Aegis en scepter van
Zeus , de onzichtbaarmakende helm van
Hades , de onverganklijke wapenrusting van Achilles, de noodlottige halsband van Harmonia, de vuurbrakende
stieren in Colchis enz. gewrochten zijner
alvermogende kunstvaardigheid. Hephaestus, wiens werken louter bevalligheid ademen, is in de Ilias met
Charis, bij Hesiódus met Aglaia, in
de Odyssee met Aphrodite gehuwd.
Later werd zijne smederij naar de
onderaardsche holen van Lemnos , Lipára, Hiéra, Sicilie en andere vulkanische eilanden overgebracht. In Griekenland genoot Hephaestus geen alge meene vereering. Zie VULCANUS.

Heptanómis, Eizavoµís, grieksche
benaming van 't latereMidden-Aegypte.
Zie AEGYPTUS.
Hëra , "Hei „meesteres"(?), dochter
van Cronos en Rhea, door Oceanus en
Tethys opgevoed, met haren broeder
Zeus buiten weten harer ouders gehuwd , geniet als zuster en gemalin
van den koning der goden de hoogste
eer en bezit de grootste macht en waardigheid, doch staat ver beneden Zeus,
wien ze stipte gehoorzaamheid verschuldigd is , hoewel ze niet zelden zijn
wil openlijk of met list , met gekijf of
gevlei weerstreeft. Vooral vindt Hera's
minnenijd overvloedige stof tot bittere
verwijten in de velerlei liefdesavonturen
van Zeus en van daar hare vervolging
van Seméle , Dionysus , Leto , Io , Heráeles enz. Als de eenige inderdaad
gehuwde godin R erd ze de hoogvereerde patrones des huwelijks (ya,uoílía,
^vyla) en der geboorten (eè2et'vta).
Uit wrok over 't oordeel van Paris (zie
aid.) had ze Troje eeuwigen haat ge-

(,8owucs, vxo,uos, A vxcc soos, norvta
"Hec bij Homerus) . In afbeeldingen
draagt ze een kroon of sluier op 't hoofd,
een scepter in de rechterhand, een granaatappel in de linker als zinnabeeld
der huwelijksliefde. In de bekende buste
Juno Ludovisi (te Rome) heeft de kunst
zich zelve overtroffen. Van de dieren
was haar bij uitnemendheid de pauw,
alsmede de kraai en de koekoek heilig.
Zie verder IUNO.

Heract a, ° Hdxí^ECa ,,stad van Herácles." 1) In Lucanie aan de rivier
Siris , kolonie van Tarente. -- 2) In
Acarnanie, aan de Z.zijde der Ambracische golf, nu Loutraki. — 3) 't Vroegere Perinthus in Thracie. -- 4) L y nc e s t i s, in Macedonie aan de Via
Egnatia, nu Perlipa. -- 5) M i n ó a,
op de Z.kust vn Sicilie tusschen Se.
linus en Acrágas , ± 500 door de
Spartanen, later door de Carthagers, ten
slotte door de Romeinen veroverd. De
stad door Phoeniciers aangelegd onder
den naam van RPs Melkart (Makara),
werd door die van Selinus Minoa, door
de Spartanen Heraclea genoemd. — 6)
S i n t i c a, in Macedonie, aan den linkeroever van den Strymon, nu Melanik. — 7) T r a c h ini a e, in Thessalia
Phthiótis . Zie TRACHIS. - 8) P 0 nt i c a, in Bithynie, aan den Pontus
Euxinus, met een goede haven en levendigen handel, door kolonisten uit
Megára en Tanágra ± 500 gesticht,

nu Eregli. — 9) A d L a t m u m, in
Ionie, ten Z.O. van Milétus, aan den
voet van den Latmus ; in eene grot
van den berg bevond zich 't zoogenoemde graf van Endymion.
Hemeles, `Heax2i7s, de gevierde

Heracles.
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nationale held der Grieken , bij de Ho- vermeldt bovendien nog een gevecht
meinen Hercules , zoon van Zeus en van Heracles met een zeegedrocht (zie
Alcmene , de gemalin van Amphitryon, HESIONE) en met de Pyliers (zie NEte Thebe geboren, uit het geslacht van LEUS). Bij Hesiodus is 't getal verPerseus, den grootvader van Alcmene meerderd. Bij de lateren volgen de
en Amphitryon beide. Om Heracles volle 12 werken van Heracles elkander
van 't eerstgeboorterecht , waardoor hij gew. in dezer voege op : 1) 't gevecht
naar den raad van Zeus over al zijne net den nemeischen leeuw , dien hij,
stamgenooten (de Persiden) heerschen nadat hij zijne pijlen op 't onkwetsbaar
zou , te berooven , vertraagde Hera uit monster verspild had, in zijne armen
minnenijd de verlossing van Alcmene verwurgde en op de schouders naar
en bewerkte dat Nicippe , de gemalin Mycene tot voor de oogen van Eurysvan Sthenélus , den zoon van Perseus , theus sleepte ; 2) 't gevecht met de iervooraf Eurystheus ter wereld bracht. naei'scl^e waterslang (hydra) , welke hij
Dientengevolge stond Heracles zijn met zijne knots de 9 koppen afsloeg;
leven lang onder 't gezag van den doch toen er telkens voor één der afzwakkeren, maar eerder geboren Eu- geslagene 2 nieuwe ontstonden, brandde
rystheus. Hij wies op in alle kracht hij ze, door zijn trouwen dienaar Ioldus
en verwurgde in de wieg een door de bijgestaan , met gloeiende boomstamverbolgen Hera op hem en zijn twee- men af, wierp een zwaar rotsblok op
langbroeder Iphicles afgezonden slan- den middelsten onsterflijken kop en
genpaar. Als knaap leerde hij van doopte in 't gif dezer slang zijne pijlen,
zijn pleegvader den wagen mennen, wier wonden daarom onheelbaar waren;
van Autolycus 't worstelen, van Eury- 3) de jacht op de arcadische hinde met
tus 't boogschieten, van Castor den gouden korens, welke hij een jaar lang
wapenhandel , van Eumolpus of Linus, vervolgde , doch eindelijk met eene pijl
wien hij in drift met de lier dood- in den voet wondde en levend aan
sloeg, de muziek , van Chiron de ken- Eurystheus overbracht ; 4) de vangst
nis der kruiden enz. Door Am p hitryon van 't erymanthisch n'ildzyvijn , dat hij
uit vrees voor zijne reuzensterkte uit- door de diepe sneeuw achterhaalde en
gezonden om de kudden te weiden, in levenden lijve aan Eurystheus levelde hij op den berg Cithaeron den verde. Andere verhalen verplaatsen
alverwoestenden leeuw , wiens huid hij het tooneel dezer daad in Thessalie.
sedert droeg (hoewel die, volgens an- Op weg derwaarts nam hij zijn intrek
deren , van den nemeïschen leeuw her- bij den centaur Pholus, bij wien hij
komstig was). Op zijn terugkeer naar onder een gul onthaal 't algemeene
Thebe doodde hij Erginus , den ge- wijnvat opende , waarop de Centauren,
welddadigen koning van Orchoménus, door den geur verlokt , met boomstamwiens gevolg bij zonder neus en ooren men en rotsblokken kwamen aanstornaar huis terugzond , waarvoor hij van men ; door Heracles verjaagd , vloden
koning Creon zijne dochter Megára ze naar Chiron, die ongelukkig, eventen huwelijk en van de goden prach- als Pholus, door eene der vergiftigde
tige wapens tot loon ontving. Nu pijlen doodelijk getroffen werd. Dit
riep Eurystheus hem naar Tiryns om en soortgelijke, niet door Eurystheus
aan zijne bevelen te gehoorzamen en opgelegde werken heeten rá reya (bij door 't orakel van Delphi aangemaand werken) ; 5) de reiniging der stallen
deze roepstem te volgen, werd bij van van Augias, den koning van Elis, die
wanhoop krankzinnig en doodde zijne in geen 30 jaren gezuiverd waren,
eigen 3 kinderen en 2 van Iphicles. voor welken dienst Heracles , zonder
Na 't herstel begaf hij zich , zijn nood- van 't bevel van Eurystheus te spreken,
lot getroost, in dienst van Eurystheus, het tiende deel der 3000 runderen beop wiens bevel bij 12 werken uitvoerde. dong. Toen hij de rivieren Alphèus
Van deze kent Homerus alleen de hel- en Penéus door de stallen geleid had,
levaart om den Cerbérus te halen en was al de vuilnis binnen den tijd van
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één dag weggespoeld. Vernemende
dat Heracles dit werk op last van
Eurystheus verricht had , verbrak Augias zijn woord. Daarom verwoestte
Heracles later 't land en doodde Augias
met zijne zonen; 6) de verdrijving der
stympkalische vogels , die koperen klauwen , vleugels en bekken hadden en
hunne veêren als pijlen konden gebruiken ; door een koperen ratel der
godin Athene joeg hij ze op en doorschoot of verdreef ze ; 7) de vangst van
den cretensischen stier, dien Heraëles
overweldigde en naar Mycene bracht,
doch daar weder vrij liet. Als marathonische stier verschijnt hij op nieuw
in de mythe van Theseus; 8) de strijd
om de Mengsten van Diomedes, den koning der Bistoniers in Thracie, die ze
met het vleesch van aangekomen vreemdelingen voedde. Heracles overwon
Diomedes en liet hem door zijn eigen
paarden verslinden. Door Eurystheus
werden ze weder vrij gelaten en later
op den berg Olympus door de wilde
dieren verscheurd ; 9) de roof van den
gordel van Hippolyte, de koningin der
Amazonen , dien Heracles , na een bloedigen strijd, bemachtigde. Op zijne
terugreis te Troje aangekomen , redde
hij Laomédon's dochter Hesióne uit
den muil van een door Poseidon afge.
zonden zeemonster. Voor deze weldaad
beloofde Laomedon hem de paarden,
die hij van Zeus tot vergoeding voor
zijn zoon Ganymédes ontvangen had.
Omdat hij zijn woord verbrak , verwoestte Heracles Troje later; 10) de
roof der ossen van Geryones , die in
Erythia door den reus Eurytion en
den tweekoppigen hond Orthrus bewaakt werden. Op dezen tocht doorkruiste Heracles de halve wereld en
bereikte in 't W. de grenzen van Libye
en Europa, waar hij de bergen Abyla
en Calpe (zie ald.) vaneenkloofde. In
die streken door de felle zonnestralen
geblakerd, schoot hij op Helios en
ontving tot loon van zijn stout bestaan
een gouden beker of boot, waarin hij
over den oceaan naar Erythia voer.
Met zijne ossen trok Heracles, onder
eene reeks van heldenbedrijven, over
de Pyrenaeën en Alpen, Italie door en

bracht ze in Griekenland ter bestemder
plaatse; 11) de roof der gouden appels
uit den tuin der Hesperiden, die nergens te vinden was en door den draak
Ladon bewaakt werd. Na eindelooze
zwerftochten bij de Hyperboreërs in
Libye beland, liet hij , op raad van
Promëtheus, den hemeltorsenden Atlas
de appels halen , terwijl hij zelf zoolang
den hemel overnam. Bij zijn terugkeer
ontving Heracles de appels van Eurystheus ten geschenke en wijdde ze aan
Pallas Athene, die ze ter vroegere
plaatse terugbracht. In enkele verhalen doodt Heracles zelf den draak Ladon; 12) de roof van den Cerbérus ,
welk monster hij , ongewapend te Taenárum in Laconie onder geleide van
Athene en Hermes naar de onderwereld
afgedaald, in ketens tot voor Eurystheus
sleepte en vervolgens naar de onderwereld terugbracht. Na 't verrichten
dezer 12 werken uit den dienst van
Eurystheus ontslagen, keerde Heracles
naar Thebe terug en stond Megára aan
zijn vriend Iolàus af, om zelf te dingen
naar de hand van Ióle , de dochter van
koning Eurytus in Oechalie, die als
kampprijs aan wie hem met den boog
overtrof uitgeloofd was , doch Heracles,
hoewel overwinnaar , uit hoofde van
zijn vroegeren kindermoord geweigerd
werd. Nadat hij , hierover in razernij
ontstoken, zijn vriend Iphitus , den
zoon van Eurytus, gedood had, overviel hem eene zware ziekte, van welke
hij, hoewel van de bloedsmet gezuiverd,
naar luid van 't delphisch orakel niet
anders genezen kon dan door 3 jaren
voor loon te dienen. Bij Omphále, de
koningin van Lydie , verrichtte hij in
vrouwenkleêren slavinnenwerk, hoewel
hij toch intusschen, zijn heldenaard
gedachtig, den Argonautentocht en de
calydonische jacht bijwoonde. Na zijn
diensttijd tegen Troje opgetrokken,
nam hij de stad in en doodde den
meineedigen Laomedon. Ook werd hij
terzelfder tijd door de goden geroepen
om de Giganten te helpen bevechten.
In Argos teruggekeerd , toog hij ten
strijde tegen Augias (zie ald.) en tegen
Neleus (zie ald.) , die 't hem aangedane
onrecht zwaar moesten ontgelden, be-
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gaf zich vervolgens naar Calydon en
huwde er , na een tweegevecht met den
riviergod Achelóus (zie ald.), Deïanira,
met welke hij later, ten gevolge van
een manslag, naar Trachis aan den
Oeta verhuisde. Onderweg bij de rivier Euénus doorboorde hij met eene
pijl 't hart van den centaur Nessus en
vocht tegen Cycnus en Ares te gelijk.
Van Trachis uit bedwong Heracles de
Dryopen en versloeg de Lapithen, ver
doodde Eurytus met-overdOchali,
zijne zonen en voerde Ióle gevanklijk
meê. Nu zond Deianira, om zich de
liefde van Heracles te verzekeren , hem
een door Nessus in zijn bloed als in
een liefdedrank gedoopten mantel, welks
gif weldra hem in al zijne aderen drong
en helsche pijnen veroorzaakte. In
dien erbarmelijker toestand werd hij
naar Trachis gebracht ; hem ziende,
verhing Deianira zich , hoe onschuldig
ook, uit berouw. Tusschen leven en
.sterven beval bij zijn zoon Hyllus , op
volwassen leeftijd Iole te huwen , beklom den Oeta en richtte met eigen
hand een brandstapel op , om door den
vuurdood een einde aan zijn lijden te
maken. Onder 't kraken der vlam voer
Heracles in eene donderwolk ten hemel , waar hij zich met Hera verzoende
en hare dochter Hebe huwde. Geheel
Griekenland vereerde den held, die
door lijden en strijden de onsterflijkheid verworven had , als een god met
tempels , offers en spelen. De populier
was hem heilig. De kunst stelde Heracles voor als kind, als jongeling,
als volwassen man of als god, steeds
met de uitdrukking van reuzenkracht
en heldenmoed. De beroemdste der
nog bestaande afbeeldingen is de zoogenaamde farnesische Hercules in rus
houding. De eeredienst van den-tend
i t a l i a a n s c h e n Hercules dagteekent
uit den tijd van Euander, onder wiens
regeering hij met de runderen van
Geryones 't land der Aborigines bezocht en den reus Cacus versloeg, de
menschenoffers in die streken afschafte
en de Potitii en Pinarii tot zijne offerpriesters bij de Are Maxima aanstelde.
Te Rome werd Hercules in 't bijz. als
weldoener van stad en platteland, als

hoeder van waarheid en trouw (Dios
fidies) vereerd en was er als Musagetes of Hercules Musarum met den

,
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dienst der Muzen verbonden. De Grieken en Romeinen gewagen bovendien
van een aegyptischen , indischen en
phoenicischen (tyrischen) Heracles of
Hercules.
Herácles , `HLoax2ijs , zoon van Alexander d. G. en Barsine , door Polysperchon uit den weg geruimd (309).
Heracléum , ` Hedx2stov. 1) Stad
van Pierie in Macedonie, op de grens
van Thessalie, tusschen Tempe en
Dium. — 2) Zeestad in Beneden
W. van Canóbus, van waar-Aegypt,n
de canobische Nijlmond ook de heracleotische heet. — 3) = Herculaneum.
Heraelidae , `Hoax),Ei&at , afstammelingen van Heracles , die met de
Doriers na herhaalde invallen, onder
aanvoering van Teménus , Cresphontes
en Aristodémus (zie ald.), den Peloponnesus bemachtigden en onderling verdeelden.
Heraclides, `Hoax2et'3 . 1) Van
Syracuse , woelig staats- en krijgsman,
hielp Dion (357) Dionysius II verdrijven, doch verzette zich evenzeer tegen
't aristocratisch bestuur van Dion zelf,
't geen hij (354) met den dood ontgelden moest. -- 2) P o u t i c u s, van
Heracléa in Pontus, grieksch wijsgeer,
leerling van Plato en van Aristotéles
(: 330) , van wiens talrijke werken
over allerlei onderwerpen van kunst en
wetenschap weinig meer bestaat.
Heraclitus , °H axAetros, van Ephésus (± 510) , ionisch wijsgeer van
grooten naam , somber van aard en ingewikkeld van leerstelsel (van daar
óxoxetvós „duistere"). Hij hield het vuur
voor 't eenig onveranderlijke , voor de
eeuwige grondstof van al 't bestaande,
dat zich in voortdurende beweging van
worden en vergaan bevindt.
Heraea , `H9aía , stad in 't W. van
Arcadie aan den rechteroever van den
Alphéus.
Heraei montes, `HHaia dol , bergketen op Sicilie, die van Enna Z.- en
Z.O.waarts tot in kaap Pachynum loopt ,
nu Monti Sori.

190

Herbessus.

Hermes.

Herbessus , `Eeflnaaós, stad op Sicilie, in 't gebiedan Acrágas, tusschen
Leontini en Syracuse, nu Pantalica.
Herbita, "E fltra, bergstad op Sicilie, ten N. van Agyrium, nu Nicosia.
Herculanéum , -ium , `HLoa;< ,stov,

Herillus, van Carthago, stoïsch wijsgeer, leerling van Zeno, stelde 't
hoogste goed in kennis (± 260).

oude stad in Campanie nabij de kust
tusschen Neapólis en Pompeii , door
Osciers gesticht , vervolgens door Tyrrheniers in bezit genomen en later door
Grieken bewoond , 88 rom. kolonie ,
63 n. C. door eene aardbeving half
verwoest, 79 benevens Pompeii en Stabiae onder lava en asch van den Vesuvius bedolven. Op de plaats zelve
staat nu Portici en een gedeelte van
't dorp Resina. Door een gelukkig
toeval werd de oude stad ten jare 1720
ontdekt en sedert als eene rijke
^ schatkamer van oudheden opgegraven.

Hercules .

Zie. HERACLES.

Hereules Monoecus

Zie

H ermaeum, `EEopaía áx Loa. 1) Voorg ebergte der N.O.kust van Lemnos. —
2) N.O.spits van 't carthaagsch gebied (Zeugitana) , tegenover Lilybaeum,
bij rom. auteurs Mercurii Promontorium , nu kaap Bon.
Hermaphroditus ,EEO,uacpeo&cros, zoon
van Hermes en Aphrodite , bekoorde
door zijne schoonheid de carische nimf
Salmácis, die hem , terwijl hij zich in
hare bron baadde , teer omhelsde en
de goden bad, om met hem tot ééne
en dezelfde persoon verbonden te mogen
worden. Zóó gebeurde.
Hermes , zoon van Zeus en
^^^ 5van
'
Atlas, in eene
Maia, de ' dochter
grot van den berg Cyllene in Arcadie
geboren, bij Homerus de rappe, dienst -

vaardige, onvermoeide bode van Zeus,
PORTUS .
de geleider der schimmen naar de onderZie
Cosss.
Hereulis portus .
wereld (ipvxoiro,uvós) en de behulpHereulis promontorium, nu kaap zame vriend der menschen in nood, die
Spartivento, zuidelijkste spits van Italie, Priámus ongedeerd bij de tent van
in Bruttium.
Achilles brengt , Odysseus tegen - de
Hereyn ia silva, woudgebergte in tooverkunsten van Circe beveiligt, Io
Midden -Germanie tusschen den Rijn van den Argus bevrijdt, Ares uit de
en de Carpathen , volgens Caesar 60 handen der Aloiden redt enz. In latere
dagreizen lang, 9 breed , evenwijdig verhalen gaat deze menschlievende geaan den Donau; later minder uitge- aardheid gepaard met een knaphandige
strekt van omvang. De naam is nog dievennatuur , van welke hij als pasover in de tegenw. Hartz.
geboren kind een veelbelovende proeve
Herdonia, stad in Apulie, ten N. gaf. Uit de wieg gekropen, wist hij
van Asculum , door Hannibal verwoest, van den rug eener schildpad eene lier
te maken en begaf zich naar Pierie,
nu Ordona.
H erd o n i us . 1) T urn u s , uit Aricia, waar hij Apollo 50 zijner fraaiste runruide de hoofden der Latijnen tegen I deren ontfutselde. Op 't eigen oogenblik
Tarquinius Superbus op en werd des- I was Hermes spoorloos verdwenen ; doch
wege door beulshanden ter dood ge- I Apollo ontdekte ten laatste den dief,
bracht. — 2) A pp i u s , Sabijn , die I van wien hij 't gestolen vee terug met een komplot van ballingen, clien- vorderde. Als 't jongsken den diefstal
ten en slaven bij overrompeling 't Ca- I ontkende, werd hij in de zwachtels
pitool bezette , doch dezen aanslag met door Apollo voor Zeus gebracht , die
hem de teruggave der ossen beval.
den dood bekocht (460).
Herennia gens, samnitisch geslacht, Maar door de tonen der lier van Herdat zich bij verloop van tijd met zij- mes betooverd, ruilde Apollo deze tegen
takken in Campanie uitbreidde en ook J de ossen in en beloofde zijne gunst
te Rome sedert 321 tot in den lateren aan den oolijken guit. Als vriend van
keizertijd en in de provincies door goden en menschen was Hermes de
groote handelsondernemingen en poli- gever van alles, wat het leven veraanI genaamt (e^Otovvtoc) , behoedde 't vee
tieken invloed bekend was.
-
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en de veeteelt (vogtos) , de herauten (Pyrrhus) , na wiens dood zij de geen gezanten, verhoogde door velerlei
uitvindingen, als de lier en de rietpijp,
de letters en getallen , de muziek en
lichaamsoefeningen enz., de genoegens
der samenleving, bevorderde 't gezellig
verkeer, verleende innemende manie ren en welbespraaktheid )4ytos) , begunstigde snugger beleid in raad en
daad, ja gevatten logen en fijn bedrog,
begeleidde kooplieden en reizigers op
hunne wegen (97yegovcos) , gaf voor
kansen en berekeningen aan de-delig
hand , verlustigde zich in worstelperken
en wedspelen (Évaycovtos) enz. Van
ouds her werd Hermes in Arcadie en
vervolgens in geheel Griekenland ver
zijne altaren en borstbeelden-erd;
(ectiat) stonden langs straten en pleinen. De kunst stelde den god als een
rijzig , fraaigebouwd en krachtig jongeling voor , met een breedgerande
reiskap op 't hoofd , met vleugels aan
de hielen en met een in later tijd
door 2 slangen omkronkelden vredestaf
Vxetov) in de hand. Naar Hermes
zijn genoemd de hermetische boeken , die oorspronklijk in Aegypte
thuis behooren , als herkomstig van den
god Teuth, wien de Grieken met Hermes vereenzelvigden. In deze boeken
was de hoofdsom van alle , inzonderheid bovennatuurlijke kennis en wijsheid samengevat. Zie MERCURIUS .
(

(

Hermesiánax , `E gqutava , ele gisch dichter van Colophon (± 340) ,
van wiens talrijke minneliederen een
fragment van ± 100 regels bewaard
gebleven is.

Hermias , `EEO,ueías , tyran van As-

malin van Orestes en moeder van Ti
werd. -- 2) Nu Lastri , haven--samenu
stad in Argolis, op eene kaap en aan
de golf van dien naam, van ouds door
Cariers en Dryopen bevolkt.

Hermocrátes, `Eouox^odz^s, Syra cusaan van edele geboorte , een staatsman en veldheer van den echten stempel , die in vrede en oorlog naar den
eisch der omstandigheden vastberaden,
doch steeds bezadigd sprak en handelde.
Hij droeg dan ook door raad en daad,
't meeste bij tot de neerlaag der Atheners op Sicilie (414) en bevocht hen
vervolgens even onvermoeid ter zee in
verbond met de Spartanen. Te kwader
ure wist eene tegenpartij hem bij 't
volk , alsof hij naar de tyrannis stond,.
verdacht te maken en zijne verbanning
te bewerken (410). Bij eene poging,
om gewapenderhand aan 't hoofd eenex
schaar van getrouwen terug te keerera,.
vond H. met de meesten der zijnen:
den dood (408).

Hermodórus , `E^o,uóóc000s , van

Ephésus , die , uit zijne geboortestad:
verdreven, te Rome de tienmannen,.
volgens 't gewone , weinig geloofwaar
dige verhaal, behulpzaam was bij de
samenstelling der 12 tafelen.

Hermogénes, `Eo,aoyEv c. 1) Be-

roemd grieksch rhetor uit Tarsus onderkeizer M. Aurelius (± 170 n. C.), doorwiep hij op zijn 15de jaar als spreker
bewonderd en rijk begiftigd werd,
verloor, overal met toejuiching gehoord,.
op zijn 25ste jaar geheugen en spraak.
Van zijne om inhoud en vorm geroemde.
werken bestaat o. a. nog een gezocht
leerboek der redekunde. — 2) Zie TI-

Bus en Atarneus in Mysie, leerling van
Plato en vriend van Aristotéles , die GELLIUS.
Hermoláus , `EO,uo' t aos , schildknaap
3 jaren aan zijn hof vertoefde en hem
den.
een heerlijk , aan de heldendeugd ge ^ van Alexander d. G. , die tegen
en met.
loflied toezong.
-wijd koning een aanslag smeedde
Herminius [mons] , nu Sierra de la zijne medeplichtigen door de MacedoEstrella, hoofdgebergte van Lusitanie, niers gesteenigd werd (321).
Hermopolis, `Eeud7ro)t „stad van,
ten Z. van den Durius (Duero).
,

Hermióné , `E9,u o'vi. 1) Beeld - Hermes." 1) P a r v a, ,utxeá, stad in

schoone dochter van Meneláus en He- Beneden-Aegypte , aan 't kanaal dat..
léna , aan Orestes verloofd , maar later den canobischen Nijlarm met het Madoor Menelaus na zijn terugkeer van reotisch meer verbond. — 2) M a g n a,.
Troje uitgehuwd aan Neoptolémus (LeyO , oude stad in Midden -Aegypte ^,
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Hermunduri.

H erodotus.

:aan den W. Nijloever, even onder
Boven -Aegypte, met eerre citadel.
Hermunduri, de latere Thuringers,
suebische volkstam in Germanie , met
-een uitgebreid gebied tusschén de Main
en den Donau.
Hermus ,'Eepos, nu Sarabat , grensrivier van Aeolis en Ionie , die in
Phrygie op den Tmolus ontspringt en
door de vlakte van Sardes in de golf
van Smyrna (Hermaeus sinus) vloeit.
Herniei, gabijnsche volkstam in Latium op de Apennijnen tusschen de
Marsen en Aequers ten N. en de Volscen
ten Z. , met de hoofdstad Anagnia,
na lange bloedige worsteling door de
Romeinen ten onder gebracht (306).
Héro , `Het , priesteres van Aphrodite te Sestos , geliefde van Leander
(zie aid.).
Héro , `H a>v , van Alexandrie , uitstekend wis- en werktuigkundige, wiens
werken voor een gedeelte overgebleven
zijn (± 250).
Herodes. 1) De G r o o t e, door
M. Antonius (40) tot koning van Judaea aangesteld, versloeg met rom. hulp
A.ntigónus van Syrie en nam Jeruzalem
in, was krachtig in zijn bestuur, voor
't overige bloeddorstig en wreed , liet
zijne vrouw en 2 zonen ter dood brengen en beval in 't laatste jaar zijner
regeering den welbekenden kindermoord. — 2) A n t i p a s, zoon des
vorigen, tetrarch (viervorst) van Galilaea en Peraea, door Caligula 39 n. C.
afgezet en naar Gallie verbannen. Hij
was 't , die Joannes den Dooper aan
de wraak zijner gemalin Herodias op-offerde. — 3) Agrippa. Zie AGRIPPA.
— 4) A t t i c u s, te Marathon ± 104
Th C. geboren , onderwees met roem
de welsprekendheid te Athene en te
Home , waar hij ook bij de keizers
in hoog aanzien stond. Zijn kolossaal
-vermogen legde hij grootendeels aan
,de in hare soort eenige verfraaiing van
Athene en niet minder onbekrompen
:aan die van andere steden in Griekenland ten koste.
Herodiánus, `Hecot tavós. 1) Van
Alexandrie, grieksch taalgeleerde van
grootera naam onder M. Aurelius. —

2) Grieksch auteur, die de gebeurtenissen sedert den dood van M. Aurelius
tot de troonsbeklimming van Gordiánus
III eenvoudig en onpartijdig te boek
stelde (180-238 n. C.).
Herodótus, `Heóhozos, van Halicarnassus , de vader der geschiedenis
(± 484 geboren), verliet op jeugdigen
leeftijd , zoowel uit liefde voor vrijheid
als uit dorst naar kennis, zijne door
Lygdamis onderdrukte geboortestad',
begaf zich voorloopig naar Samos, keerde, na lange jaren reizens in Griekenland , Macedonie ,. Thracie , Azie en
Aegypte, naar Halicarnassus terug en
hielp Lygdamis verdrijven. Later (onzeker wanneer) vertoefde hij voor langer
of korter tijd te Thurii in Beneden
bezocht van daar Sicilie en-Italien
Z.Italie. Over zijne verdere levens
ontbreken zekere be--omstandighe
richten. Herodotus stelde in 't ionisch
dialect 't verhaal der eeuwenlange veeten tusschen Grieken en barbaren (Oosterlingen) van de eerste oorsprongen
tot aan de lierzische oorlogen te boek
en vlocht, in epischen trant, geleidelijk de aloude geschiedenis van Lydie,
Perzie , Babylon , Aegypte , Scythie ,
Athene en Sparta, als zoovele episoden,
in zijn uitgewerkt en rijk gestoffeerd
tafereel , dat met den zeeslag bij Mycále
(479) en de verovering van Sestos door
de Atheners (478) eindigt. Volgens
Lucianus las hij 't (en zeker niet dan
voor een gedeelte) bij gelegenheid der
olympische spelen , volgens anderen
ook te Athene op 't feest der Panathenaea (445) en nog elders in Griekenland voor. In allen gevalle verkeerde
hij te Athene met mannen als Pericles
en Sophocles. De vroeger en later
sterk betwijfelde geloofwaardigheid van
Herodotus is , ook ten gevolge van
nieuwere onderzoekingen, bepaaldelijk
wat betreft de bijzonderheden , die hij
zelf als oog - of oorgetuige mededeelt,
boven alle verdenking verheven, hoewel niet te ontkennen valt, dat hij
zich in den vreemde, met name in
Aegypte, door onjuiste en onbegrepen
berichten uit den mond van priesters,
gidsen en tolken te goeder trouw misleiden liet. 's Mans zuivere oprechtheid

,

-

-

,

Herondas.

Hesperium .

en waarheidsliefde spiegelt zich in den
gladden stroom zijner eenvoudig-edele,
kinderlijk - naieve taal en in den leven
zijner verhalen helder af.-digena
Naar verdienste werden de 9 boeken

lening. Van zijn persoon en -leven is
weinig met zekerheid bekend. Te Ascra
in Boeotie , werwaarts zijn vader uit
het aeolische Cyme in Klein-Azie verhuisd was , geboren (Aox eaios) , ver
hij van daar ten gevolge van een-trok
tegen zijn broeder Perses verloren erf
naar Orchoménos. Tot de onder-proces
den naam van Hesiodus overgebleven
leerdichten behooren o. a. de Werken en
Dagen ("Ea xai r^, teal) , ter aanprijzing van een eerlijken handel en
wandel, met name van landbouw en
zeevaart , de Theogonie (eeoyovla) , eerie
godenleer , beide onmisbaar voor de
kennis der oud -grieksche leef- en denk

van dit onvolprezen werk naar de Muzen
betiteld.

Herondas, `H thv&s, grieksch mi
mendichter , denklijk uit de alexandrijn sche periode, voor 't overige onbekend,
wiens ten tooneele gevoerde personen,
mannen en vrouwen , midden uit de
volksklasse gegrepen en in den trant
van Sophron en Theocritus meesterlijk
geteekend zijn. Een 'ltal mimen en
enkele fragmenten zijn onlangs (1891)
in Aegypte ontdekt.
-

Heroopólis, Hocócov ró2cs, de hoofd-

stad van 't gelijkn. district in Beneden
mijl ten N.W. van de-Aegypt,q4
gelijkn. golf (Schelfzee) , die 't zoogenaamde koningskanaal met de Arabische
golf verbindt.
Herophilus , H^Oópi2os , van Chalcedon , een der beroemdste geneesheeren uit de oudheid, `groot ontleedkundige en stichter eener empirische school
te Alexandrie (± 300).
Herostrátus,`H2óorgazos, van Ephesus, stak in den nacht van 21 Juli
356, ten einde zijn naam te vereeuwigen, den beroemden tempel der ephesische Artemis in brand en onderging
tot straf den marteldood.
Hers, "E6î, dochter van Cecrops.
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-wijze.

Hesióné, `Haióvn, dochter van den

trojaanschen koning Laomédon, die
door haren vader, om den toorn van
Apollo en Poseidon te verzoenen, tot
prooi van een zeemonster aan eene rots
geketend was , maar door Herácles van
den dood gered en aan Telámon ten
huwelijk gegeven werd.
Hesperia, `E ars^oía „westland," bij
de Grieken eig. = Italie , als ten W.
van Griekenland gelegen (van daar
lesperia magna) ; bij de Romeinen
Hispanie (ook wel Hesperia ultima).
Hesperides , `Eovaollss , de dochters
van Nyx en Erebus of van Atlas en
Hespéris, 3, 4 of I in getal, bewaakten
in 't verre Westen aan de rivier Oceánus en later nabij den berg Atlas of
elders in Libye, met behulp van den
Zie AGLAUROS.
Hersilia , gemalin van Romulus, draak Ladon, de gouden appels, die
later onder den naam van Hora Quirini Gaea aan Hera tot bruidschat gegeven
had. Aan Herácles was 't voorbehouvereerd.
Heruli , een der dapperste en mach- den deze appels te bemachtigen (zie
tigste germaansche volkstammen, die HERACLES).
Hesperidum insluae . Zie HESPERIUM.
sedert de tweede helft der 3de eeuw
met de Gothen 't rom. gebied bestookte
Hespéris, `Eo ts^Oís, in Cyrenaica,
en onder koning Odoacer 476 n. C. waar oudtijds de tuinen der Hesperiden
gezocht werden, 't latere Berenice (zie
't Westersche rijk ten val bracht.
Hesiodus, `Hato &os, oud-grieksch aid. no. 3) .
Hesperium, E6ureotov xe' as, nu
dichter uit de 8e eeuw v. C., gewoon
Homerus in één adem genoemd-lijkmet kaap Verde, kaap op de W.kust van
als de vaders der grieksche poëzie. Africa, uiterste punt van Hanno's ontIn Homerus spiegelt zich 't ionisch dekkingstocht. Eerre dagreis verder
karakter en de woelige heldenperiode lagen de Hesperidum insulae,
af, in Hesiodus 't dorisch karakter en nu de Kaapverdische of wel de Bissade bedrijvigheid der gewone samen- goseilanden.
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Hesperus.

Himera.

Hespérus, "Eat os, de zoon van
Astraeus of Cephálus en Eos, vader der
Hesperiden , aan den hemel de morgenen avondster (coo<p' os en o reOos).
Hestia, `Eor a, godin van den huishaard en van 't haardvuur, dochter van
Cronos en Rhea, zwoer, door Apollo en
Poseidon om hare hand gevraagd,
eeuwige kuischheid bij 't hoofd van
Zeus, die haar met eene eereplaats in
de binnenkameren, aan de haardstede
en in alle tempels beloonde. Als godin
van den haard was Hestia ook patrones
van 't familieleven en huislijk geluk ,
der altaren en offers, der goede trouw,
der smeekelingen, bewaakster van ateden en staten, van eendrachtige samenleving en wettig gezag, had als zoodanig in 't raadhuis of prytanèum te
Athene , te Delphi en elders een eigen

Hierapolis, `IE,oáro2cs . 1) Stad in
Groot-Phrygie aan den Maeander , met
minerale bronnen en een tempel van
Cybéle. — 2) Vroeger Bambyce (zie
aid.).
Hiero , Ia ocov. 1) Tyran van Syracuse (478-467) , broeder en opvolger
van (velo , versloeg de Etruriers ter zee
bij Cumae (474) en Thrasydaeus tyran
van Acrágas bij de gelijkn. rivier (472) ,
won 3maal den kampprijs in de olympische spelen en lokte de groote dichters.
zijner eeuw als Aeschylus, Pindárus,
Simonides aan zijn hof , waardoor hij
Zijne regeering hoogen luister bijzette.
- 2) Syracusaansch edelman , door
t volk tot koning verkozen na de overwinning op de Mamertijnen (269) , van
wege zijn wijs bestuur, zijne braafheid
en kunstliefde beroemd , koos bij 't uit -
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heiligdom met een altijd brandenden breken van den eersten punischen oorlog
haard, van welken elke kolonie vuur, de partij der Carthagers, doch in het
als onderpand der moederstad , mede- tweede jaar die der Romeinen , wier

nam.

Zie

VESTA

getrouwe vriend en bondgenoot hij tot

.

aan zijn dood (215) bleef.
HestiaeOtis, `Eaitacwzcs. 1) N.W. I Hieronymus ,toning van SyracuseII,
gedeelte van Thessalie tusschen de kleinzoon en opvolger van Hiero
bergen Olympus en Ossa. Zie TRES I (2 15 ) , liet het door zijn vader met Rome
gesloten verbond ter wille der CarthaSALIA . — 2) Hestiaea met onderhoorig
I gers varen en werd na eene regeering
gebied.
v
H62^x^os, een taal gge-- van 13 maanden vermoord.
Hesychius,
Hi erosotyma . Zie IERUSALEM .
leerde van Alexandrie uit de 4de eeuw
Himéra, `Igéea. 1) Stad op de N.n. C., van wien nog een grieksch
kust van Sicilie aan den mond der
woordenboek (I' wo idptov) bestaat.
Himera, door Zancle (648) gesticht en
Hexapolis . Zie DORIS no. 3.
later nog door Doriers bevolkt, mach=
Iarbas.
Hiarbas
tig in oorlog en vrede, voor alle tijden
Hibernia, ook Ierne, Iverna of beroemd geworden door de beslissende
I u v e r n a, 'I4 vi^1i> nu Ierland, bij Cae- overwinning, die Theron van Acrágas
sar voor 't eerst vermeld , bij de Ito- en 0-eb o van Syracuse aan 't hoofd der
meinen weinig meer dan van naam grieksche kolonies (480) op de Carthabekend.
gers behaalden. Himera stond bij beur H icétas , `Ixrras , van Syracuse , een ten onder vreemd en eigen bestuur,
der oudere pythagoristen , leerde de j doch werd (409) door de Carthagers
beweging der aarde om hare as.
na eene hardnekkige verdediging uit
Hiempsal. 1) Zoon van Micipsa, lage wraakzucht uitgemoord en verden koning van Numidie, werd na zijns delgd. De overgebleven bevolking
vaders dood door Jugurtha uit den moest naar 't op eenigen afstand geweg geruimd (116). — 2) Numidisch stichte TI ermae verhuizen. Te Himera
vorst, vader van Juba, werd ± 106 werd de dichter Stesichorus, te Thermae
over een gedeelte van Numidie aan- Agathócles geboren. — 2) Nu Fiume
Salso, eene der hoofdrivieren in 't Z.
gesteld.
! van Sicilie, eertijds de grens tusschen
Hiéra. Zie AEOLIAE INSULAE .

Hestiaea . Zie OREUS .

-

Himerius.

Hippolytus.
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't gebied van Gela en Acrágas , ont- scherpen blik te bespieden en op den
springt op de Nebroden. — 3) Rivier- voet te volgen. Van de 72 geschrif-

tje in 't N. van Sicilie, valt tusschen ten , die den naam van Hippocrates
't vroegere Himera en 't latere Thermae dragen , zijn de meeste onecht. In de
in zee.
Aphorismen (14ggo^Ot uoí), 400 korte
Himerius , `I1tsetos , van Prusias, stellingen, is de kern zijner leer vergrieksch rhetor en sophist te Athene, vat.
om zijn onderwijs even hooggeroemd
Hippocréné , `Ia roxe^v i ,.paarde als om zijne voordrachten , door welke bron ,' de aan de Muzen gewijde bron
hij de bijzondere gunst van keizer Juli- op den Helicon in Boeotie , onder den
anus verwierf. Van deze zijn nog 42 hoefslag van 't gevleugelde paard Pevolledig, 10 in fragmenten over (± 340). gasus opgeweld (zie PEGASUS) .
Hipparchus , "Ivta^oxos. 1) Zoon
Hippodamia, `IIz^zoóa,ieia. 1) Zie
van Pisistrátus. Zie PISISTRATIDAE. PIRITHOUS. - 2) Zie OENOMAUS.
2) Van Nicaea in Bithynie , een der
Hippodamus , ` 'vróha,uos , van Migrootste wis- en sterrekundigen der letus , bouwmeester , die den Piraeus,
oudheid (± 140) , die door. vernuftige benevens de steden Thurii en Rhodus
waarnemingen en ontdekkingen zijn kunstmatig aanlei en zich te gelijk met
naam vereeuwigde. De sterrelijst van staatkundige en sociale theorieën onle-

Hipparchus is door Claudius Ptolemaeus dig hield (± 440).
bewaard gebleven.
Hippolytë , I7rJroí^vrJ. 1) Dochter
Hipparis , "Ivz'raecs, rivier in 't Z. van Ares en Otréra , werd, als koningin
van Sicilie , die niet ver van Camarina der Amazonen, door Herácles, die haren
in zee valt.
gordel voor de dochter van Eurystheus
Hippemolgi , `I^unyto2yoí ,,paarden - eischte, gedood. Elders trekt ze , aan
melkers" scythische nomadenstam , die de spits der Amazonen , naar Attica ,
paardenmelk dronk (van waar de naam). om Theseus voor zijne ontrouw jegens
Hippias, `krnrías. 1) Oudste zoon hare zuster A ntidpe te straffen , maar

van Pisistrátus . Zie PISISTRATIbAE. 2) Beroemd sophist uit Elis, tijdgenoot
van Socrates, die zijn veelomvattende
kennis , niet zonder ophef, in openlijke
voordrachten ten toon spreidde. In 2
dialogen, die zijn naam dragen, bestraft
Plato zijne ijdelheid en oppervlakkigheid met bitteren spot.
Hippo. 1) Regius, nu Bona, stad
op de kust van Numidie, vroeger konings-, later bisschopszetel. —2) Dia rr h y t u s (d tdvros) , stad van Zeugitana in N. Africa , ten W. van ITtica.
Hippocrates, `Itroxoázss. 1) Ty-

ran van Gela, die zijn gezag op Sicital van steden uitbreidde , de
li
Syracusanen bij de rivier Elbrus versloeg en bij een aanval op Hybla
't leven verloor (491). — 2) Van Cos,
uit het priestergeslacht der Asclepiaden , de vader der geneeskunde (± 460
—312), bracht zijn leven grootendeels
met reizen door, beoefende zijne kunst
theoretisch en practisch met buitengewoon geluk en wist de natuur met
e

sterft , overwonnen , te Megára van
hartzeer. Volgens Euripides is Hippolyte de moeder van Hippol tus (zie
aid.). -- 2) Gemalin van Acastus (zie
PELEI S).

Hippolytus , `Ivvzó) vros , zoon van
Theseus en Hippolvte of bare zuster
Antiope , werd door zijne stiefmoeder
Phaedra , die hem tot overspel had
zoeken te verleiden , als ware hij de
schuldige , bij Theseus aangeklaagd
en door dezen in blinde drift aan de
wraak der goden gewijd. Met een
tweespan langs 't strand van Athene
naar Troezen , waar hij aan 't hof van
Pittheus verblijf hield , terugkeerende ,
werd Hippolytus , op zijns vaders bede,
door een uit de golven opgerezen stier
overvallen en door de op dat gezicht
aan 't hollen geraakte paarden wegge
-sleurdnvmo.Atèisbad
Asclepios haren lieveling in 't leven
terug te roepen en bracht hem, volgens
een oud -italiaansch verhaal , onder den
naam van Verbius, naar de grot van
13*'
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Hippomenes.

Aricia , waar hij als een god vereerd
werd , over.
Hippoménes. Zie ATALANTE.
y vak, van Ephésus,
Hippónax, Ivr
een der jambographen of hekeldichters
(± 530) , wiens verregaande bitterheid,
met name tegen den beeldhouwer Bupálus van Chios , die hem in al zijne
leelijkheid afbeeldde, een spreekwoord
werd. De toon en trant zijner poëzie
verraadt een ontstemd gemoed , dat
zich lucht geeft in humoristische para
parodieën , waarvoor hij zich-doxen
van een eigen voetmaat , de choliambe
„lamme jambe", bediende.
Hipponious. Zie CALLIAS.
Hippotades, `IIr roTráógs, Aedlus,
als zoon of kleinzoon van Hippótes.
Van daar bij Ovidius Hippotadae regnum , de Aeolische eilanden.
Hirpini , samnitische volkstam , ten
N. door Samnium , ten O. door Apulie,
ten Z. door Lucanie, ten W. door
Campanie ingesloten, met de hoofdstad
Aeculdnum.
Hirtlus, A., diende als legaat van
Caesar in Gallie en Aegypte , werd
(43) met C. Vibius Pansa tot consul
benoemd en sneuvelde bij Mutina tegen
M. Antonius. Aan Hirtius wordt het
8ste boek van Caesar's Bellum Gallicum
en 't verhaal van den alexandrijnschen
oorlog toegekend.
Hispalis, ook Hispal, nu Sevilla,
bloeiende handelstad in Hispania Baetica, aan den rechteroever der Baetis
(Guadalquivir), sedert Caesar rom. kolonie , behield tot in lengte van dagen
hare hooge belangrijkheid.
Hispania, 'I/279ía, tegenw. Spanje
en Portugal, in 't Z.W. van Europa,
door de Pyrenaeën in 't N.O. met Gallie verbonden , ten Z. en O. door de
Middellandsche , ten W. door de Atlantische , ten N. door de Cantabrische zee
bespoeld, over 't geheel met een heerlijk klimaat gezegend en meer of minder rijk aan goud- en zilvermijnen,
aan edelgesteenten, koper, tin, lood
enz. Onder de oudste inwoners worden geteld de Phoeniciers in 't Z. (Tartessis) W.waarts tot aan Gades (Cadiz),
de Celten en Iberen, deels tot Celti-

Hispania.
beren versmolten, in 't hart des lands
(celtiberisch Hispanie) , deels onvermengd : de Celten aan den Anas (Guadiana) en in 't N.W. van Gallaecia;
de Iberen op de Pyrenaeën en aan
de O.kust. Later werden er ook
grieksche kolonies gesticht, als Emporiae en Saguntum. Inzonderheid legden de Carthagers 't onder Hamilcar
en Hasdrubal (238-221) op de verovering van Hispanie toe , zonder echter diep in 't binnenland door te dringen. Tot dat doel strekte de stichting
der stad Carthago Nova op 't gele
Aan-genstpudrZ.Ok(24)
den Ibërus (Ebro) werden ze door de
rom. wapenen gestuit, ja moesten in
den tweeden punischen oorlog al hun
duurgekochte bezittingen één voor één
opgeven en ontruimen. Sedert opent
zich de rij van bloedige , hardnekkige
oorlogen der Romeinen tegen de dappere, krijgshaftige en bovenal vrijheid
welke de-lievndHspar,
Celtiberen door den ouderen Cato (195)
en doorTib. Sempronius Graechus (179),
de Lusitaniers , die zich onder den
onbedwingbaren V iriáthus tot het uiterste verdedigden , door Dec. Brutus
(± 137), door Cn. Pompejus (72) en
door Caesar (60) , de Numantijnen door
Scipio Africanus Minor (133) , de Cantabriers en Asturiers door Augustus
en zijne generaals onderworpen werden.
Romeinsche taal en zeden , kunst en
letteren vonden er een weligen bodem,
behalve in de ongenaakbare bergstreken
van 't noorden. Nog zijn er rom. waterleidingen , bruggen, straatwegen,
schouwburgen , baden enz. , die nergens
hun weerga vinden , geheel of ten deele
over. Als rom. provincie was Hispanie
verdeeld in H. Ulterior ten N. en B.
Ulterior ten Z. van den Iberus; sedert
Augustus in H. Tarraconensis (met de
hoofdstad Tarráco) in 't N. , W. en
midden des lands, H. Baeticc (met de
hoofdstad Corduba of Hispális) in 't
Z. aan weerszijden der rivier Baetis
(Guadalquivir) en Lusitania (met de
hoofdstad Augusta Emerita) in 't W.,
tegenw. Portugal. Tegen den val van
't Westersch -rom. rijk nestelden zich
(409) de Vandalen, Sueven, Alanen

Hispellum.

Homerus.
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en (414) de W.-Gothen in alle gedeelten onbekend voorleden, als spiegels hun des lands.
I ner door den tooverstaf der poëzie in
Hispellum , eene der voornaamste 't leven teruggeroepen en in een stralen steden van LTmbrie, nu Spello.
I krans der phantasie gehulde jeugd een
onberekenbare waarde tot in de laatste
Histiaeótls = Hestiaeotis.
Histiaeus , `IOzcaios , tyran van Mi- ; tijden behielden. Over den oorsprong
letus , die Darius op zijn tocht tegen ! en de verspreiding , den vorm en het
Scythie (513) volgde en 't raadsplan samenstel dezer onovertroffen gedichten

van Miltiades om de over den Ister loopen de gevoelens van vroegere en
geslagen brug achter Darius af te latere eeuwen bij gemis van geloofbreken verijdelde. Door den koning waardige berichten ver uiteen. Hoeveel
met een rijksgebied in Thracie beloond , twijfelachtigs en onzekers er ook omwerd hij eerlang uit wantrouwen naar trent een en ander nog altijd moge
Susa geroepen en er onder vereerende overblijven, de slotsom van 't jongste
voorwendsels teruggehouden. Deze on- onderzoek ten dezen luidt in korte
welkome rust moede, liet Histiaeus in woorden , dat de Ilias en Odyssee
't geheim zijn plaatsvervanger Arista- niet het gewrocht van een enkelen
gras te Miletus de Ioniers tot afval dichter zijn , evenmin de samenkoppevan Perzie opstoken, wel overtuigd dat ling van afzonderlijke liederen, maar
in den oorlog tegen de opstandelingen de rijke en rijpe vrucht der eeuwen zijn dienst onmisbaar was. Zoo ge- lange ontwikkeling der epische poëzie,
beurde 't ook. Aan de handen van als 't ware een grootsch , eenig mozaïek Darius ontsnapt , wierp hij 't masker werk , waartoe de begaafdste zangers
af en riep de ionische steden te wapen, (docuol) der 10de tot de 8ste eeuw V.
zonder evenwel ergens gehoor te vinden, C. , ieder naar de inspraak van zijn
behalve in Mytilene, van waar hij met kunstgenie, bijdragen leverden, die
8 galeien naar Byzantium stevende , in beide gedichten voor een goed deel
om op de uit den Pontus Euxinus niet onduidelijk aan haar eigenaardig
terugkeerende koopvaarders jacht te karakter van inhoud en vorm te onder maken; doch werd, nadat hij een tijd kennen zijn. Dan, hoe ook ontstaan
lang deze strooptochten voortgezet had, en overgeleverd , ze leefden , in 't ge.
in Mysie gevangen genomen en door I heugen meer of minder getrouw beArtaphernes, den satraap van Ionie, waard, op de tong des volks en werden
ter dood gebracht (498).
door rhapsoden, als de meest geliefHomeridae `OMgQióac , bij grieksche koosde stof,op feesten en gastmalen
auteurs epische zangers , rhapsoden.
bij gedeelten voorgedragen. Ook voor
Homérus, "O,ccgoos, de vader der opvoeding en onderwijs bezaten ze hooge
grieksche poëzie , de dichter bij uitne- waarde. Wanneer en op hoedanige
mendheid, van wiens leeftijd en leven wijze hun tegenwoordige gedaante voor
even weinig met zekerheid bekend is goed vastgesteld en algemeen aangeals van zijn vaderland. Zeven steden nomen werd , laat zich niet met zekerberoemden zich op de eer zijner ge- I heid bepalen. Den naam van Homerus
boorte : Smyrna , Rhodus , Coli phon , I dragen bovendien enkele kleine gedichSalamis, Chios , Argos, Athene. In ten , o. a. de Baz^Oaxo,uvo,uaxía (muist volksverhaal is Homerus de zoon van en kikvorschstrijd) , 6 'EErcroá,u,uaza
Maeon of uit Maeonie (Matovílgs) en (bijschriften), benevens een 30tal"Ypvoe,
een blinde grijsaard. De naam van I lofzangen, voor feestelijke gelegenheden
Homerus is vereeuwigd door 2 helden- J of ter inleiding van voordrachten der
dichten: de Ilias ('I2ids) en de Odyssee rhapsoden bestemd. De alexandrijnsche
(Oó 5ooeta), de nationale zangen aan taalgeleerden, met name Aristarchus ,
de periode van den trojaanschen oor- legden aan de opheldering en verbetelogontleend,die voor de Grieken I ring van den tekst der Ilias en Odyssee
als herinneringen aan hun van elders diepe studie en fijne kritiek te koste.
,
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Homole.

Horatius Flaccus.

Homolë, `O,uóA 1, hooge berg van bezwalkte zijn roem bij den intocht
Magnesia in Thessalie , nabij Tempe, binnen de stad door den moord zijner
met een kapel van Pan. De gelijkn. zuster, die, aan een der Curiatiussen

stad lag aan den voet van den Ossa,
nabij de rivier Penèus, nu Lamina.
Homonadenses, een roofzuchtig bergvolk in Pisidie.
Honor us, F 1 a v i u s, keizer van
't Westersch -rom. rijk (395 —423 n. C.) ,
jongere zoon van Theodosius d. G.
broeder van Arcadius, verwees (408)
zijn verdienstelijken voogd en veldheer
Stilico ter dood en ontroofde door die
daad zich zelf en 't rijk den besten
steun. Onder zijne regeering veroverde
en plunderde Alarik Rome (410) en
drongen aanhoudend van alle zijden

barbaarsche volkstammen de rijksgren-

zen binnen.
HÓnos, persoonsverbeelding der eer
bij de Romeinen, gewoonlijk in één
adem genoemd met die der dapperheid
(Virtus) ; beide werden naast elkander
in een eigen tempel vereerd.
Kora Zie HERSILIA ,
Hórae, D2at, dochters van Zeus
en Themis , de godinnen van weêr en
jaargetijden, die de poorten van den
Olympus bewaken en de aarde door
afwisseling van zon en regen groei en
bloei verleenen, waren te Athene 3 in
.

verloofd, haren broeder den dood van
haren bruidegom verweet. Op zijns
vaders bede werd hij door 't volk van
de doodstraf ontheven en veroordeeld
om tot boete met omsluierd hoofd onder
eene galg of een juk (tigillum sororium
„zustergalg) door te gaan. — Nog
behooren tot dit geslacht 1) ^P. Hor a t i u s C o c 1 e s „eenoog , naar
't volksverhaal de held, die in den oor log met Porsenna bij de sublicische
brug (de houten brug over den Tiber)
met 2 wapenbroeders en na hun dood
alleen 't etrurische leger den weg naar
Rome, totdat de brug afgebroken was,
versperde en toen gewapend onder
de pijlen der vijanden over den Tiber
zwom. Tot loon werd hem een standbeeld opgericht en zooveel land als hij
in één dag beploegen kon in eigendom
gegeven. -- 2) M. Horatius Barb á t u s, een man even koen en beleid vol in oorlog als in vrede, hielp de
tienmannen verdrijven, verzoende de
patriciers en plebejers , hakte als consul
de Sabijnen in de pan (449) en ver sterkte door meer dan ééne wet de
politieke macht van 't plebs.

Horatius Flacous, Q. , rom. dichter van Venusia in Apulie (8 Dec.
65 _ 27 Nov. 8) , zoon van een vrlj gelatene, vertrok op jeugdigen leeftijd
1 met zijn vader naar Rome, om er de
noodige opleiding te genieten , begat
i zich op zijn 19de jaar ter voltooiing
zijner studiën naar Athene en volgde,
vruchten uit alle jaargetijden dragende. I hoe weinig ook voor soldaat geboren,
Horatia gens, een der oud -patrici- als krijgstribuun (44) de vanen van
ache geslachten te Rome van latijnsche Brutus. Na den slag bij Philippi (42)
afkomst. Onder Tullus Hostilius (zoo spoedde hij zich naar Rome; intusschen
luidt het verhaal) vochten drielingen I was zijn vader gestorven en zijn ver van dien naam tegen de Cur iatiussen , mogen in den maalstroom van den burdrielingen uit Alba Longa, om door geroorlog verdwenen, weshalve hij
den uitslag te beslissen, welke van I voorshands besluiten moest, als klerk
beide steden in Latium de oppermacht bij een quaestor dienst te nemen. Wel bezitten zou. De in den strijd eenig I dra echter door zijn dichterlijk talent
overgeblevene der Horatiussen stiet , met Varius en Vergilius in kennis gezich op de vlucht plotseling omkee- komen en (39) bij Maecenas aanberende , zijne reeds gewonde vervolgers volen, genoot hij helderder dagen en
één voor één overhoop en keerde in I zijn geluk steeg ten top, toen hij (± 33)
triomf met den wapenbuit terug, maar I door Maecenas met een klein landl , die van lente , zomer en herfst :
Auxo (Asei) , Carpo
(Kapircv); Tlesiódus noemt ze Evvo,uía
(orde) , d cxi (gerechtigheid) , Eie^vii
(vrede). Door de kunst werden ze
voorgesteld als tot een reidans gepaard,
in de lente der jeugd, bloemen en
Cllo (&a22co),
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Horta.

Hyacinthus.

goed nabij Tibur begiftigd werd. Ook
wenschte Augustus hem aan zijn persoon te verbinden ; doch de vrije natuur
en 't stille landleven bekoorden zijn
zachtgestemd gemoed oneindig meer
dan 't gewoel der wereldstad. Horatius
heeft ons in zijne gedichten zijn eigen
portret geleverd. Hij bleef ongehuwd.
Hoewel een man van de wereld en
epicurist van natuur , kon hij echter
ook de wereld missen en sober leven,
als de beste stoicijn. Gulle lach en
luim , vriendschap en liefde vonden
weerklank op de snaren zijner lier. De
poëzie van Horatius , half luchtig half
stemmig, getuigt van kieschen smaak
en fijn gevoel, van levenswijsheid en

de een vertoog over de redekunst en
Annalen , deed ook aan erotische poëzie
en bezat bij grooten rijkdom prachtige,
van natuur en kunst even bekoorlijke
villa's.
Horus , Qpos , oud -aegyptische god
der opkomende- zon, zinnebeeld van
eeuwige jeugd en kracht , later ook in
Griekenland en te Rome. vereerd. Zie
'

HARPOCRATES.

Hostilla , kleine stad in 't gebied van
Verona, Z.O.waarts van Mantua, aan
den linkeroever van den Padus (Po) ,
nu Ostiglia.
Hunni , Ovvvot , aziatische nomaden.
stam , die tegen 't einde der eerste
menschenkennis. In de lierzangen (Odae, eeuw v. C. uit de vlakten van Tatarije
Carmina) volgt hij Sappho en Alcaeus, opdaagde en 't chineesche rijk teisterde,
in de Epoden (Epodi) Archilochus ge- Europa sedert ± 375 n. C. als een
lukkig na; in de hekeldichten (Satirae, vernielende stortvloed binnenstroomde
Sermones) gispt hij lachende de ge -. en zich na de onderwerping of verdrijbreken der eeuw; de brieven (Epistolae) ving der AIanen en der O.- en W.gesplitst , ten
loopen over omstandigheden en belangen Gothen , in tal van horden
en Zwarte zee van
van 't gewone leven. De Epistola ad N. der Caspische
Pisones (ten onrechte ook Ars poetica de Wolga tot den Donau uitbreidde.
betiteld) behelst fraaie lessen en wenken In de eerste helft der 5de eeuw bestookover de ware beoefening der dichtkunst. ten de Hunnen, in Pannonie gevesIn tijdsorde volgen de gedichten van tigd , de provincies van 't O. -rom. rijk,
Horatius ongeveer in dezer voege: Se- met name Thracie en Illyrie te vuur
tires , 2 bkn en Epodi (40--30) , Odae, en te zwaard en drongen vervolgens
3 bkn (30— 24) , Epistolae, lste bk onder Attila (451) W.waarts onweer -stanbroiGled,
waar ze
(24-20) , Carmen seculare (17) , Odae,
de neerlaag
4de bk (17 -13) , ten slotte Epistolae, op de Catalaunische velden
2de bk , met de Epistola ad Pisones. leden, trokken toen de Alpen over en
overrompelden Italie tot voor de poorten
Horta. 1) Ook H o r a, etrurische van
Rome, met geen ander gevolg,
godin , te Rome vereerd in een tempel,
het op ruw geweld gegrond
die altijd openstond. — 2) Ook H o r- dan dat
rijk pas een menschenleeftijd na-vest
t à n u m , stad in Etrurie, aan de sa Attila's
dood (453) te gronde gegaan
Nar en Tiber, nu Orta.-menvloiga
nooit bestaan had.
Hortensius Hortálus, Q. , Rome's was , alsof 't
Hyacinthus
, Yáxtv8os, zoon van
vóór
Cicero
,
die
8
grootste redenaar
jaren jonger was (114-50) , vestigde den spartaanschen koning Amyclas,
vroeg zijn roem van welsprekendheid, om zijne schoonheid door Apollo en
diende onder Sulla in den bondgenooten- Zephyrus bemind. Zephyrus deed uit
oorlog en voegde zich sedert in zijn spijt over onbeantwoorde liefde de werp geheele leef- en handelwijze bij de schijf , waarmee Hyacinthus en Apollo
aristocraten, die hij gewoonlijk, hoe- speelden, den jongeling zóó geweldig
wel niet altijd uit even eerlijke begin- tegen 't hoofd vliegen, dat hij dood
selen , in rechten verdedigde. Zijne ter aarde viel. Uit zijn bloed (hoewel
stem en voordracht werden als weg- volgens een ander verhaal uit het bloed
slepend, zijne taal als bloemrijk, zijn van Ajax) ontsproot de hyacint met
geheugen als buitengewoon geroemd. Al At (ach ach) of Y (als beginletter
Hij hield tallooze pleitredenen, lever- van Yáxtv3os) op hare bladeren. Ter
`

200

Hyades.

zijner eer werd te Sparta en te Amy-

clae een luisterrijk feest (Yaxívtha)
gevierd.
Hyades, `Yáóss, van iEty ,,regenen" of van Y (naar den vorm van
't sterrebeeld) , 't zevengesternte in den
kop van den stier, dat regen aankon
daar tristes, p/uviae H.).-dige(van
Eigenlijk waren ze nimfen , 't zij do- !I
donaeïsche, de voedsters van Zeus, 't zij
nysaeïsche, de voedsters van Dionysus, die later onder de sterren geplaatst
werden. Ook heeten ze dochters van
Atlas en zusters der Pleiaden , die zich
bij 't verlies van haren op de jacht
omgekomen broeder Hyas dood treurden. De Romeinen noemden de Hyaden
8uculae ,.varkentjes ,' alsof ze er bij
aan vs dachten , hoewel ook de Grieken
zelf zoodanige voorstelling niet onbekend was.
Hyaea, `Yaia, stad der ozolische

Hylas.

Hydaspes , ` Y& wrrls , nu Jeloem ,

eene der hoofdrivieren van Indie, die,
op 't Emodisch gebergte ontspringt
en met den Acesines vereenigd in den
Indus valt, beroemd door den slag tusschen Alexander d. G. en Porus (327),
voor 't overige de Ouden alleen van
hooren zeggen bekend (van daar bij
Horatius febulosus en bij Vergilius.
onjuist Medus genoemd).
Hydra. Zie HERCULES.

Hydraótes, `Yó^oacózns, rivier van
Indie, die met den Acesines vereenigd
in den Indus valt , nu Rawi.
Hydréa, ` YY9e'a, nu Hydra, eilandje
in de golf van Hermióne nabij Argolis.

Hydruntum , ` YYeovs , nu Otranto,

aloude drukbezochte havenstad op de
Z.O.kust van Calabrie nabij den berg

Hydrus.

Hydrus = Hydruntum.

Hyéla , ` Ys'2n , de oudste naam der
Velia.
stad
Hyampéa , `Yág^reta , reusachtige
Hygéa , ` Yyíeta , dochter of gemalin
rotswand van den berg Parnassus met
Locriers, ten N. van Amphissa.

de steile toppen Phaedriádes '(PatbLotd4 se) , 800 voet boven Delphi , van
welke godslasteraars en tempelroovers
neergeworpen werden.

van A sclepios en godin der gezondheid,
in kunstwerken afgebeeld met eene
schaal , waaruit ze eene slang te drinken geeft.

Hyginus, C. Julius , rom. taalgeHyampolls, `Yáu^ro2ts, stad in 't O. leerde en oudheidkenner , vrijgelatene

van Phocis tusschen Opus en E latëa ,
door de Hyanten gesticht , door Xerxes
en later nogmaals door Philippus v. M.
en de Amphictyonen verwoest.

Hyantes , "Yavres , oudste bewoners
van Boeotie, door de Cadmeërs naar
Phocis en Aetolie verdreven ; van waar
bij dichters Hyantis, Aetolie; Hyantius,
boeotisch.
Hybla, "Yfl2a , naam van 3 steden
op Sicilie. 1) M ai or, i uEycL% , aan
de Z. helling van den Aetna, bij de
rivier Symaethus, nu Paternó. — 2)
Minor, n ,ucx9(, 't latere Megára. —
3) H e r a e a, `Heaía , in 't Z. tusschen
Syracuse en Acrágas. Aan welke dezer
steden de bij dichters hooggeroemde
honig van Hybla (Hyblaeum mei) zijn
naam te danken heeft, is onzeker.
Hyocára , zá "Yxxaea , stad op de
N.kust van Sicilie, ten W. van Panormus, door de Atheners veroverd en

uitgeplunderd (415) .

van Augustus , die hem de zorg voor
de palatijnsche bibliotheek opdroeg.
Van al zijne werken , die in rijke ver -

scheidenheid de meest uiteenloopende
onderwerpen behandelden, is geen enkel overgebleven. De 2 nog onder
den naam van Hyginus bekende leerboeken , 't eene over mythologie (Fabularum liber) , 't andere over sterrenkunde (de Astronomic) , worden , hoewel niet van alle belang ontbloot , op
goede gronden voor. een maaksel of
uittreksel van lateren tijd gehouden.
Hylaeus , ` Y2aios „boschman'', Centaur. Zie RHOECUS.

Hylas , "Y2as, lieveling van Heracles, werd, toen hij op den Argonautentocht in Mysie aan wal gegaan was
om water uit de bron Pegae te halen,
door de verliefde Najaden in de diepte
getrokken en door Heracles met alle
moeite te vergeefs gezocht, ook later

nooit weder gezien.

Hylas.

xypsipyle.
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Hylas, een der grootste balletdansers afgeleid van vreO „boven" en f3oQeac
te Rome onder Augustus, mededinger „N.wind," mythisch volk in 't onbevan zijn leermeester Pyládes.
kende Noorden , evenals de Aethiopiers
• Hyié , "Y1 i , oud stadje in Boeotie in 't verste Z. , achter hooge bergen
voor winter en stormen beveiligd,
bij 't meer H y 1 i c e.
Hylias , ` Yías , grensrivier tusschen wordt in velerlei legenden geroemd als
't grondgebied van Sybáris en Croton een uitverkoren geslacht , dat, bij de
goden , inzonderheid bij Apollo geliefd,
in Bruttium.
Hyllus, "YAAos. 1) Zoon van Herá- een heilig en gelukzalig leven leidde.
Iles en Deïanira , met Ióle gehuwd , De mythe der H. is met den eeredienst
werd door Eurystheus met de andere I van Apollo, den zegenrijken god des
zonen van Heracles " uit den Pelopori- I lichts , die 's winters in hun zonnig
nesus verdreven en na jaren zwervens land vertoefde, van zeer nabij verwant.
te Athene gastvrij opgenomen , maar Volgens een nieuwere verklaring is
a
verloor op zijn terugtocht aan 't hoofd t woord dan ook verbasterd uit - ss-der Heracliden in een tweegevecht met I oÉEs , overbrengers der aan Apollo geEchémus , koning van Arcadie, 't leven. wijde offergaven naar Delphi , Delos
2) Riv ier van Lydie, die N.waarts enz. , in 't alg. verkondigers der heer lijkheid van den god in Griekenland.
in den Hermus vloeit.
—

Hymenaeus,

`

Y^ tEratos, ook Hymen,

eig. 't bruiloftsiied , later ver
persoonlijkt tot god des huwelijks, zoon
van Apollo en eene Muze , afgebeeld
als een bevallig jongeling met een fakkel, sluier of bruidskrans in de hand
van gedaante grooter en statiger dan
Eros.
-

Zie

ABARIS , ARGE , ARISTEAS, OLEN ,

zAr'MOxIS .

Bij rom. dichters Hyperbo-

reus, noordsch.

Hyperborei monter , eig. mythische
of dichterlijke benaming , die met de
Hyperboreërs in verband gebracht en
later op den Caucasus, 't Rhipaeïsch
` gebergte enz. toegepast werd.
Hymettus , Ys-vos , berg in Attica, I Hyperides , ' YreeetWgs , een der 10
Z.O.waarts van Athene , door zijn mar- attische redenaars , staatkundige vriend
van Demosthénes , tegen 't einde van
nier en honig beroemd.
Hypaepa , ra " Yrtaura , stad in Ly- den lamischen oorlog (322) op last van
die , ten N. van den Cayster , aan de Antipáter gedood. Van 's mans vele
Z. helling van den Tmolus; nu Birghe. I redevoeringen is onlangs ééne enkele
Hypánis , "Yacavcs. 1) Nu Bog, ri- teruggevonden.
Hyperion, Yrraoccvv, een Titan, zoon
vier in Sarmatia Europaea, valt in den
Pontus Euxinus W.waarts van den van Uranus en Gaea, vader van Helios
Borysthénes (Dnieper). — 2) . — Hy- (` Y s tovt'is) , van Selène en Eos;
de zonnegod zelf.
phasis.
I ook wel
Hypermnestra, `Yns viozoa, eene
Hypàta , xà "Y ana, stad der Aeni
anen in Thessalie , ten Z. der rivier der 50 l)anaïden, de eenige der zusSperchius, door de bedrevenheid der ters, die haren bruidegom (Lynceus)
inwoners in tooverkunsten bekend; nu in 't leven spaarde (zie ald.).
Hyphásis, "Ypaocs, rivier van Indie,
Spates .
Hyperbólus , Yzaof3 o),os , atheensch die met den Acesines vereenigd in den
demagoog , die zich na den dood van Indus valt, nu Bejah.
Hypnos ,`'Y2rvos , god van den slaap,
Cleon aan 't hoofd der bewegingspartij
stelde , een man van lage geboorte, die zoon der Nacht en tweelingbroeder van
zich door kuiperijen tegen Alcibiades den Dood, beide als een jongeling,
en Nicias de verbanning door 't ostra- slapende of met een omgekeerden fakkel
cisme op den hals haalde en een paar in de hand afgebeeld.
jaren later (411) te Samos door de
Hypsipylë , ` Ypptnn^,,q , dochter van
oligarchen vermoord werd.
Thoas, koning van Lemnos, redde
Hyperborei, `Y^re q9d sot, - scot, gew. haren vader, toen de vrouwen van
-

Hyrcania.
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Lanus.

Lemnos alle mannen ombrachten , werd giána ten W. , Z. en O. begrensd.
na de ontdekking der list uit het
Hyrcánum mare = Caspium mare.
eiland verdreven, op hare vlucht door
Hyreanus , hoogepriester en koning
zeeroovers gevat en als slavin verkocht der Joden, oorloogde herhaaldelijk met
aan den nemeïschen koning Lycurgus , zijn broeder Aristobülus en werd door
die haar zijn jongen zoon Opheltes Augustus (30) ter dood verwezen.
(Archem irus) toevertrouwde. Toen ze
Hyria , Yía. 1) Stad en meer in
de 7 tegen Thebe optrekkende helden
te Nemea naar eene bron geleidde, Boeotie , nabij Tanagra. — 2) Bij
doodde een draak 't in een bosch onbe- Herodotus = URIA.
Hysiae , Yalat ; stad 1) in Argóiis ,
waakt achtergelaten kind. Tot straf
gevangen gezet, werd ze door Thoas ten Z. van Argos, bekend door eene
en Eunéus, hare en Iason's 2 zonen, volslagen overwinning der Argiven op
de Spartanen (669) , door de Spartanen
bevrijd.
Hyreania , Yexavia , onvruchtbare in den peloponnesischen oorlog verprovincie van 't perzische , later van woest, — 2) in Boeotie , ten O. van
't parthische rijk, door de Caspische Plataea, tusschen Thebe en den Ciof Hyrcaansche zee ten N., door de thaeron , met een tempel en heilige
gebergten van Medie, Parthie en Mar- bron van Apollo.
'

`

`

I.
Iacohus, "Iaxxos, heilige naam van
Dionysus of Bacchus, die in de eleusinische mysteriën met jubelzangen
(raxxot) verheerlijkt werd als zoon van
Zeus en Deméter , in tegenstelling van
den thebaanschen Dionysus, zoon van
Zeus en Seméle.
Iadéra, stad op de kust van Liburnie.
Ialysus , Iá2voos , eene der 3 oud dorische steden op Rhodus, in 't N.W.
van 't eiland, 60 stadiën Z.W.waarts
van de latere hoofdstad Rhodus, door
'

welke zij geheel overvleugeld werd.
Evenzoo heette ook de mythische stichter der stad en stamheld van Rhodus,
wiens door Protogénes (zie aid.) ge
beeld in de oudheid algemeen-schilder
bewonderd werd.

Iámus, "Iafluos, zoon van Apollo en
Euadne , was door zijn vader met de
gave der profetie bedeeld en werd als
de stamvader van 't beroemde priester.
en wichelaarsgeslacht der I a m i d e n
('Iaiuítat) te Olympia vereerd.
Iona, oud -italiaansche godin der
maan. Zie

IANUS.

ianieulum. Zie ROMA.
Iánus , oud -italiaansche god der zon,

evenals Iana godin der maan, te Rome
de god, die aller tijden en dingen begin en einde bewaakte en deswege bij
openbare en bijzondere ondernemingen
naast Jupiter om zijn zei; en aangeroepen werd. Ianus opent den dag (pater
matutinus) en 't jaar, - weshalve de
eerste maand Januarius zijn naam droeg
en de eerste dag des jaars hem bij uitnemendheid in gulle vreugde gewijd
was; hij sluit en ontsluit de deuren

lamblichus, 'Idy,flt oc, van Chaleis in Coele-Syrie, neoplatonisch wijsgeer onder Constantijn d. 0-., van
wiens werken o. a. nog een leven van (Claviger, Clusius, Patulcius) , behoedt
alle in- en uitgangen, ziet in 't verPythagóras bestaat.
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Iapetus.

Iasus .

leden en in de toekomst, wisselt de
jaargetijden , werd daarom met 2, soms
met 4 aangezichten afgebeeld (bifrons,
geminus , quadrifrons). Bij 't uitbreken
van oorlog stond de zoogenaamde tempel
van Janus (eene eenvoudige poort bij
't forum vlak aan den Capitolijnschen

een gewelddadigen dood. Volgens Ovidius leefde hij tot op hooge jaren als
lieveling van Demeter. Ook nog luidt
een verhaal , dat hij Creta verliet , om
overal elders den eeredienst van Demeter bekend te maken.
Iásis , Atalante , als dochter van den

zoon van Uranus en Gaea, vader van
Atlas , Promètheus , Epimètheus en
Menoetius (van daar Iapetidae of Tapetionidae ('IautruuovAAat) geheeten, werd
tot straf voor zijn opstand tegen Zeus
in den Tartarus gekerkerd.

láson, 'Noce. 1) Zoon van Aeson
uit Iolcos en aanvoerder der Argonauten, werd, toen Pelias Aeson van
den troon beroofde , als kind uit het
gevaar gered en naar Chiron gebracht,
keerde, door dezen opgevoed , naar

Iapydes, 'IáaroóEs, roof- en krijgszuchtig ber volk van illyrisch-celtischen
stam in 't N. van Illyricum, O.waarts
van de Carniers en Istriers , tusschen
de rivieren Arsia en Tedanius door
Augustus ten onder gebracht.
lapygia, 'Iairvyía , grieksche naam
van Z.Apulie tusschen Tarente en Brundisium tot aan 't voorgebergte I a p yg i u m (kaap Leuca) ; nu Terra d'Otranto ; bij dichters = Apulie of Calabrie.
lápyx, 'Idirv^, W., N.W.wind, die
van de kust van Iapygie woei , gewenscht voor die uit Italie naar Grie
kenland overstaken.
larbas, zoon van den god Ammon
enn eene garamantische (libysche) nimf,
koning der Gaetulen. Zie DIDO ,
oud -y
-lydisch
lardánes 'Ia9 c^áv S ou
koning , vader van Omphále (Iardanis).
Iardanus , Iafóavos , rivier 1) in

Iolcos terug om zijn vaderlijk gebied
te hernemen , doch werd vooraf door
Pelias naar Coichis gezonden, om 't
gouden vlies te gaan halen. Op raad
en met behulp der godin Athene bouwde
hij 't schip Argo en riep de bloem der
grieksche helden tot den gewaagden
zeetocht op (zie ARGONAUTAE) , versloeg
aldaar gelukkig aangekomen , met behulp van Medèa , de dochter van den
colchischen koning Aeètes , den draak
die 't vlies bewaakte en voer met beide
naar Iolcos , waar hij Pelias, die intusschen den grijzen Aeson gedood
had, door de tooverkunsten van Medea
om 't leven liet brengen (zie PELIAS).
Uit Iolcos,voortvluchtig , begaven beide
zich naar Corinthe en leefden er ge lukkig, totdat Iason uit liefde voor
Glauce of Creusade dochter van koning Creon , Medea verstiet. Om zich
te wreken, berokkende deze aan Glauce
en Creon den dood (zie CREON) en
bracht ook hare eigen kinderen om,
waarop Iason zich uit hartzeer van 't
leven beroofde. Volgens anderen vond
hij den dood onder den val van den
achtersteven der Argo. -- 2) Tyran
van Pherae, die zijn gezag over geI heel Thessalie uitbreidde en vervolgens
begeerige oogen sloeg op Griekenland,
I doch bij tijds (370) vermoord werd.
I lases, "Iaaos , ''Iaoaos , argivische
I kolonie, later ook door Milesiers bevolkt, op de W .kust van Carie, aan

heuvel) open, totdat de vrede hersteld argivischen koning Iasius.
was.
Ipso , 'Iaath , dochter van Asclepios,
Iapètus , 'Iájrszos , een der Titanen , godin der genezing.

Pisatis (Elis) , -- 2) in .t NW. van
Greta , nabij de stad Cydonia.
(asides, Palinurus , als zoon van
Iasion.
las on , ook I a s i u s , 'Iacícov,
'Idotos , zoon van Zeus en Electra ,
de dochter van Atlas , werd om zijne
schoonheid of wel om zijne liefde voor
den landbouw door Demèter bemind en
in hare mysteriën ingewijd. Toen de
godin , die zich met hem op een driemaal omgeploegden akker in. Greta vereenigd had, moeder van Plutus (den
god des rijkdoms) geworden was, trof de gelijkn. golf; nu Asyn Kalessi, met
Zeus hem met den bliksem. In latere aanzienlijke bouwvallen o. a. van een
mythen sterft Iason op andere wijze prachtigen marmeren schouwburg.

I

Iaxartes.

Ichthyophagi.

laxartes, 'Ia^u rits, nu Syr, rivier
in Scythia Asiatica , ten N.O. van
Sogdiána , door de Ouden , die haar
in de Caspische zee lieten vallen , niet
zelden met de A raxes , Oxus en Tanáis

heid hooggeroemde gedichten van Ibycus zijn , op enkele fragmenten na , ver-
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verward.

Iazyges 'Id^vyes , sarmatische volk stam aan de N.zijde der Pains Maeótis,
,

later in Dacie tusschen den Pontus
Euxinus en den Ister, met de Quaden
verbonden , na den Marcomannenoorlog
gevaarlijke vijanden van 't rom. rijk,
in de tweede helft der 4de eeuw n.
C. door de Gothen zoo goed als vernietigd.

Iberes, "Ifuioes . 1) Zie HISPANIA.
— 2) Zie IBERIA no. 2.
Iberia, 'Ifl ta. 1) bij de Grieken =
Hispania , van waar Iber , Hispanier. —
2) Nu Georgie , vruchtbaar , met bergen omkransd gewest in Azie tusschen
de Zwarte en Caspische zee , ten N.
door den Caucasus , ten W. door Colchis, ten O. door Albanie, ten Z. door
Armenie begrensd. De inwoners hielden
zich bovenal met landbouw onledig,
waren niet onbeschaafd en werden aan
de Romeinen ten tijde van Pompejus
(65) bekend.
Ibérus, "I/9)79, nu Ebro, hoofdrivier
van Hispanie , in 't N. des lands , die
op 't Cantabrisch gebergte ontspringt
en zich Z.O.waarts van Dertosa (Tortosa) in de Middellandsche zee outlast.
Ibyous, "Ifvxos, van Rhegium, de
vijfde in de rij der grieksche lierdichters, bracht zijn leven grootendeels aan
't hof van Polycrátes te Samos door
(± 540). 't Gewone, weinig zekere verhaal luidt, dat hij op reis naar Corinthe
onderweg nabij de stad door struikroovers overvallen en vermoord werd, doch,

loren gegaan.

Icaria, 'Ixa9ía, eene der Sporaden,
ten W. van Samos , door de gelijkn.
zee , die zich langs de kust van Doris ,
Carie en Ionie uitbreidt , omspoeld. De
naam werd later van den verongelukten
Icarus (zie ald.) afgeleid.
leans , Penelope , als dochter van
Icarius (zie ald. no. 2).
loarius, 'Ixd uos. 1) Athener onder
de regeering van Pandion, die van
Dionysus , wien hij bij zijne komst in
Attica gastvrij ontvangen had, den
wijnbouw leerde , doch door herders,
die zich in eene roes door den aangeboden wijn vergiftigd waanden , gedood
werd. Na lang zoeken vond zijne dochter Erigone, met behulp van haren
getrouwen hond Maera, zijn graf en

verhing zich uit wanhoop aan den
boom , waaronder hij begraven lag.
Zeus of Dionysus verhief ze onder de
sterren, Erigóne als de Maagd, Icarius
als den Bootes of Arctürus , Maera als

Procyon (Erigonius of Icarius canis).
— 2) Lacedaemonier, broeder van Tyndareos , beloofde de hand zijner dochter
Penelope aan .den held, die hem in den
wedren overwon. Toen Odysseus dit
gelukte en de vader haar bij zich
wenschte te houden , liet hij 't aan hare
keuze over, waarop ze haar gelaat met
een sluier bedekte en Odysseus stil-

zwijgend als gade volgde.
Icarus, "Ixapos, zoon van Daedalus , vond , met zijn vader op wassen
vleugels uit Creta vluchtende , nadat
hij te dicht bij de zon genaderd was,
zijn dood in de golven (zie ICARIA ).
Onder de Ouden waren er , die de fabel
der vleugels tot de uitvinding der
eer hij stierf, een zwerm kraanvogels, scheepszeilen terugbrachten.
die juist boven zijn hoofd vlogen, aanleiti , machtige volkstarn in 't O.
riep om zijn dood te wreken; dat kort van Britannia Romana, in tegenw.
daarna , toen een der moordenaars in Norfolk en Suffolk, stond onder Bouden schouwburg op 't gezicht der voor - dicca tegen de Romeinen op.
bijvliegende kraanvogels ten aanhoore
Ichthyophagi , 'Ixt9vo<payoc „vischder vergaderde menigte onwillekeurig eters ," algemeene naam van kust- of
uitriep: „daar zijn de kraanvogels van visschersvolken, als 1) in Aethiopie
Ibycus", de misdaad ontdekt en naar aan de Arabische golf, — 2) in 't verre
behooren gestraft werd. De in de oud- Z.O. van Azie, — 3) in Gedrosie aan
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Icilia Bens.

Igilium.

de Erythraeïsche zee, — 4) aan de
N.O.zijde van Arabia Felix.
Icfa gens , plebejisch geslacht, beroemd door krachtdadige deelneming
aan den strijd tegen de patriciers gedurende de 3de en 4de eeuw van Rome.
Iconium , 'Ixovcov, nu Cogni, vol
Olijkste stad. van-gensXophd
Phrygie; overal elders hoofdstad van
Lycaonie, tot in latere eeuwen volkrijk en welvarend.
lotinus, 'Ixrfvos, een der beroemde
bouwmeesters te Athene ten tijde van
Pericles , die o. a. 436 in vereeniging
met Callicrátes 't Parthenon voltooide
en later bij Phigalie den grootschen
tempel van Apollo bouwde.
Ida , "Ii , gebergte 1) in Troas
en Phrygie , vermaard door den roof

Idmón, "Ibpcov, zoon van Apollo en
Asterie , vergezelde als wichelaar de
Argonauten en vond onderweg zijn
dood , zooals hij voorzien had,

van Ganymèdes (Idaeus poer) , door
't oordeel van Paris (Idaeus iudex) en
door den dienst van Cybéle (Idaea mater) , — 2) in 't midden van Creta,
nauw verbonden met den eeredienst van
Zeus, die er in eene grot opgevoed was
(van daar ' Ibaios geheeten) .

Idoméneus, 'I& tavai^s, zoon van
Deucalion, den zoon van Minos , koning
van Creta (als zoodanig bij rom. dichters
Lyctius of Cnossius geheeten) , vocht
vóór Troje aan 't hoofd der Cretensers
als een der dapperste helden en beloofde,
op de terugreis door storm beloopen,
de goden , wat hij op zijn geboortegrond 't eerst ontmoeten zou, Poseidon
ten offer te brengen. Dit was zijn
eigen zoon en toen hij dezen geofferd
had , brak er eene pest op _ Creta uit.
Door de Cretensers verdreven , belandde
hij op de kust van Calabrie,
Idumaea, ook E d o m, vruchtbaar
en door handel bloeiend vorstendom, in
't Z. van Judaea tot aan 't N. van
Arabia Petraea, tusschen de Middel
-landschez W.ijvan'tgebergte Seïr. Bij rom. dichters Idumaeus, joodsch.
lericho „dadelstad," oude stad der
Kananiten in een heerlijke, vruchtbare
vlakte aan de W.zijde van den Jordaan,
nabij den mond, bloeide tot in latere
eeuwen bij uitstek , werd door koning
Herodes verfraaid, als sleutel van Judaea door de Romeinen versterkt, onder
Vespasiánus verwoest, onder Hadriánus
herbouwd.
Ierusálem , ra IE^Oooó%v,ua , hoofden residentiestad van Palestina sedert
David (± 1000), na Salomo van Juda
(930) , werd door Nebucadnezar (587)
verwoest en na de 50jarige ballingschap herbouwd. Na den val van 't Per zische rijk behoorde 't bij beurten aan
Aegypte en Syrie, doch werd door
Titus (70 n. C.) , na een maandenlang
beleg , tot den grond geslecht. Op de
puinhoopen der stad legde keizer Hadriánus (135) eene rom. kolonie aan
onder den naam Aelia Capitolina
en stichtte er een tempel van Jupiter
Capitolinus.

Idaei Dactyli . Zie DACTYLI.
Wdalia, 'IIa2ía, Aphrodite of Venus,
naar de stad of den berg Idalium op
Cyprus, die haar gewijd waren.
Idas , "IIas , reusachtig sterke zoon
van Apháreus en Arène, broeder van
Lynceus. Toen Idas om 't bezit van
Marpessa, die hij op een van Poseidon
ontvangen gevleugelden wagen wegvoerde , met Apollo handgemeen werd,
trad Zeus tusschen beide , om aan Marpessa zelve de keuze te laten. Uit
vrees dat Apollo haar verlaten zou,
gaf ze aan Idas de voorkeur. Idas en
Lynceus namen deel aan den Argonautentocht en de calydonische jacht.
Roemruchtiger is hun tweegevecht
met Castor en Polydeuces. Lynceus
bezweek voor Polydeuces, Castor voor
Idas, die tot straf door den bliksem
van Zeus verpletterd werd.
Idisiaviso , vlakte aan den rechteroever der Visurgis (Weser) om en bij
ètae , ' Israí , stad midden op Sicide Porta Westphalica, waar volgens
bericht van Tacitus de rom. veldheer lie , aan een gelijkn. berg, Z.W.waarts
Germanicus (16 n. C.) de Cheruscen van Macella.
versloeg.

Igilium, nu Giglio, eilandje nabij
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Iguvium.

Imaus.

de kust van Etrurie , tegenover Cossa. I Illibèris , 'I22c f ept'g rivier in 't land
Iguvium , nu Gubbio of Eugubbio , der Santonen in Gallia Narbonensis,
aanzienlijke stad in LTmbrie aan de Z. nu Tech, vloeit voorbij de gelijkn.
helling der Apennijnen. Op een berg stad aan den voet der Pyrenaeën , door
stond de beroemde tempel van Jupiter, Constantijn d. G. naar zijne moeder
onder welks puinhoopen in 1444 de 1 Heléna genoemd, nu Elne in Roussillon.
bronzen tafels (tabulae Eugubinae), die
Iliyris, 'I22vOd 't bij de Grieken
meer dan 1000 woorden der umbrische nog weinig bekende bergland, dat zich
taal bevatten en op 't raadhuis te Gub- ten W. van Macedonie , ten O. van
bio als een der merkwaardigste ge- N.-Italie en Raetie , N.waarts tot aan
denkteekenen uit de italiaansche oudheid den Ister, Z.waarts langs de Adriatizorgvuldig bewaard worden , in een I sche zee tot aan Epirus uitstrekte. In
onderaardsch gewelf ontdekt zijn.
latere tijden was' 't in eene N. en Z.
Ilerda, nu Lerida, hoofdstad der J helft verdeeld: 1) Illyris Barbara
Ilergeten in Hispania Tarraconensis , of R o m a n a , zijnde de rom. provincie
bij de rivier Sicóris (Segre) , met een I11 y r i c u m , tusschen den Dravus ten
steenen brug er over, waar Caesar de I N. en den Drilon ten Z. gelegen , in
legers van Pompejus onder Afranius 't N.W. door Istrie, in 't Z.O. door
en Petrèj us versloeg (49).
Macedonie begrensd (tegenw. Dalma Ilergétes, machtige volkstam in His- tie, een deel van Croatie en Bosnie) ,
pania Tarraconensis tusschen den Ibè- met de hoofdsteden Salóna en Epidaurus (Ebro) en de Pyrenaeën woonachtig, rus ; 2) I I l y r is G r a e c a of eigenlijk
met de hoofdstad Ilerda.
Illyrie , ook Epirus Nova , tusschen den
Drilon en 't Ceraunisch gebergte , langs
Ilia. Zie REA SILVIA.
Iliadés, trojaansche vrouwen, naar de Adriatische zee, door Macedonie ten
O. begrensd (tegenw. Albanie) , met
Ilium (Troje).
Iliadës, Ganymèdes, als zoon van de hoofdsteden Aulóna, Lissus en DyrIlus • — Romulus of Remus als zonen rhachium. Door Philippus bij Macedooie ingelijfd , viel 't na Alexander's
van Ília.
Ilióné , 'I2tovi dochter van Priá- dood weder af. Onder de regeering
mus en Hecábe, met den thracischen van koningin Teuta werd het cijnsbaar
koning Polymestor gehuwd , die , door aan Rome (228) , later te gelijk met
haren echtgenoot verstooten, hem zel- Macedonie (168) onderworpen en 35
ven om 't leven bracht (zie POLYDORUS). eene rom. provincie. Sedert Constantijn d. G. bevatte de Praefectura lilyIlio3Ilion = Troia.
in 't W.: Dalmatie , Pannonie,
Ilipa , stad in Hispania Baetica aan riri
Noricum en Savia; in 't O.: Dacie,
den rechteroever der Baetis (Guadal- Moesie , Macedonie
en Thracie. De
quivir), met zilvermijnen in de nabijheid.
bevolking (Illyrii,'I223eiot) was over
in
Attica,
riviertje
'L
i
xis,
Il sus ,
geheel ruw van aard en leefde bij
ontspringt op den Hymettus, vloeit 't
O.waarts voorbij Athene en stort zich voorkeur van zeerooverij , die eerst door
de Romeinen beteugeld werd.
bij Phalërum in zee.
IIIYris = Illyricum.
llithyia, Ei2st' via, grieksche godin ,
Ilus , Dos. 1) Zoon van Tros en
die bij de geboorte van kinderen hulp
verleende. In de Ilias worden meer- Callirrhóe , achterkleinzoon van bar dere als dochters van Hera vermeld. dánus , vader van Laomédon , groot vader van Primus en stichter van
Zie LUCINA.
Iliturgis, hoofdstad der Turdetanen , Ilium. — 2) = Iulus.
Ilya = Aethalia.
op een steile rots aan den rechteroever
der Baetis (Guadalquivir), door Scipio
Ilvátes , volkstam in Ligurie, ten
verwoest (210), later onder den naam van Z. van den Padus (Po) , in het tegenw.
Forum Iulium herbouwd , nu Andujar. Montferrat.
lmaus, "Igaov dos, hoofdgebergte
Ilium = Troia.
,

,

,

Imbros.

Inferi.

in 't Z. van Midden -Azie: in enger zin
't W. gedeelte van den Himalaya , tusschen den Paropanisus en 't Emodisch
gebergte; in ruimer zin 't Altai- en
Oeralgebergte, van waar de verdeeling
van Scythia intra en extra Imaum.
Imbros , "Igfleos nu Embro, eiland
in 't N. der Aegeïsche zee, ten W.
van den thracischen Chersonesus, door
de mysteriën der Cabiren bekend.
InáchuS, "Ivaxos. 1) Zoon van Oceánus en Tethys , vader van Phoróneus
en Io, mythisch stichter en eerste koning van Argos , volgens sommigen
met eene kolonie uit Aegypte of Libye
overgekomen. Van daar InacMdes
Epáphus, als kleinzoon van Inachus;
Perseus als geboren te Argos ; — Inachidae, Argiven; Inachis, Io, als dochter van Inachus; ook de met Io vereenzelvigde Isis ; in 't alg. argivische
of grieksche vrouw; Inachiae urbes,
grieksche steden. — 2) Hoofdrivier van
Argólis, ontspringt op de grens van
Arcadie en valt , met de Charadrus en
Cephisus vereenigd, in de Argolische
golf ten Z.O. van _Argos, nu Najo.
Inarime. Zie AENARIA.
Ináros, 'Ivc¼wç, libysch vorst, die
in Aegypte met geluk tegen Artaxerxes Macrochir opstond (460) , doch ten
slotte overwonnen en gedood werd (455).
India , 'Iv3ta 't Z.00stelijkste land
van Azie , bij uitstek rijk aan goud ,
ivoor en edelgesteenten , aan dieren en
planten, in de mythen van Dionysus
en andere verhalen van aloude veroveringstochten vermeld , doch vóór Alexander d. G. weinig meer dan bij name ,
als een wereld van wonderen bekend.
Alexander drong tot aan den Hyphásis
(in het tegenw. Pendsjab) door en voer
den . Indus af tot in zee ; vervolgens
baande Seleucus Nicátor (± 300) gewapenderhand en langs diplomatieken
weg den vrijeren toegang , bereikteden Ganges en knoopte met Sandrocottus , den machtigsten koning van
Indie , die te Palibothra resideerde ,
handelsbetrekkingen aan, terwijl zijn
admiraal Patrocles op eene ontdek- I
kingsreis den Indischen oceaan bevoer.
Door zijne ambassadeurs Megasthénes

en Daimáchus werden juistere mede deelingen over land en volk te boek
gesteld. Desniettemin waren en bleven
de grootte en gedaante , de uit- en
inwendige gesteldheid van I,ndie bij
gebrek aan de noodige kennis onzeker.
In den ruimsten zin werd bij de latere
geografen onder dezen naam begrepen het tegenwoordige Vóór- en Ach.
ter-Indie (bij Ptolemaeus q 'vuur xat
exzós iov I'áyyov'IvrScx India intra
et extra (tangent) Cochin-China, Siam,
Malacca (Aurea Chersonesus) en de toenmaals bekende eilanden van den indischen Archipel. De inwoners (I d i,
'Ivóoí), die tot de hoogstontwikkelden
der oude wereld behooren , bezaten een
rijke , bij uitn. poëtische letterkunde,
vereerden Brahma als oppersten god,
dreven uitgebreiden handel met de
voortbrengselen des lands , stonden onder eigen koningen en waren in kasten
verdeeld.
Indicétae , volkstam in 't N.O. van
Hispanie, vlak aan de Pyrenaeën , met
de hoofdstad Emporiae.
Indicus oceánus , de zee , die Tndie
ten Z. bespoelt. Zie ERYTHRAEUM

,
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MARE.

Indigétes, inheemsche helden van
't oude Latium , die na hun dood als
hoogere wezens , als beschermgoden
van land en volk te Rome vereerd
werden , als Hercules, Castor, Pollux,
Janus , Picus , Faunus , Latinus (Iupiter Latiaris), Aenèas (Iupiter of Pater
indiges) Romulus (Quirinus). Hun
dienst was met dien der Lares en Penates nauw verbonden.
•
Indus, Iróos. 1) Eene der hoofd rivieren van Indie , die , uit den Z.
rand van den Paropanisus ontspringt,
door de breede vlakte van tegenw.
Pendsjab vloeit , in zijn Z.W. loop tal
van bijstroomen opneemt, zich bij Pattala in 2 hoofdarmen splitst , dan
evenals de Nijl , een Delta ('t eiland
Pattalene) vormt en zich met 7 monden
in den Indischen oceaan ontlast, nu
Sind. — 2) Rivier in Phrygie en
Cane, valt tegenover Rhodus in zee.
Inessa. Zie AETNA no. 3.
Infëri, de goden der onderwereld,
,
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Inferum mare.

Ionia.

tegenover de hemelgoden (Superi) ; ook door een horsel geprikkeld , zwierf ze
de schimmen der afgestorvenen , de over de geheele aarde rond , tot ze
dooden en het doodenrijk zelf.
eindelijk rust vond aan de oevers van
Inférum mare , de Tyrrheensche (nu den Nijl, waar ze tot hare vorige geToscaansche) zee langs de W.kust van daante terugkeerde en een zoon EpaItalie , tegenover de &eperum mare of phus ter wereld bracht. Later werd Io
met de aegyptische Isis vereenzelvigd
Adriatische zee.
Ingauni , volkstam op de W.kust en als godin der maan gew. met koevan .Ligurie, met de hoofdstad Albium horens afgebeeld.
lobates Zie BELLEROPHON.
Ingaunum (Albenga) .
Iooaste. Zie OEDIPUS.
In0 , 'Ivcv , dochter van Cadmus en
Harmonia , gemalin van Athámas , later
101ãus , 'Io'2aos , zoon .van Iphicles
Leucothéa geheeten als zeegodin (zie en Automedusa, getrouwe vriend en
aid.).
lotgenoot van Herácles, wiens nageInOus, "Ivwos, Melicertes (Palae- dachtenis hij 't eerst met lijkoffers viermon) , als zoon van Ino.
de. Op Sardinie gestorven, keerde hij
Insubres , gallische volkstam , die na zijn dood nog uit de onderwereld
over de Alpen trok en zich in Gallia terug, om de kinderen van Heracles
Transpadána neerzette , doch even voor tegen Eurystheus, wien hij doodde, te
den tweeden punischen oorlog na de verdedigen.
inneming hunner hoofdstad Medioldnum
b loos, 'Io2xós, oude stad van Mag(Milaan) door de Romeinen onderwor- nesia in Thessalie , in de binnenste
pen werd.
bocht der Pagasaeïsche golf, i stadiën
Intemell^ , kustvolk in Ligurie, met van de zee verwijderd, die, hoe verde hoofdstad Albium Intemelium (nu vallen en uitgestorven later ook , roemVentimiglia).
vol leven bleef in de herinnering aan
Interamna . Naam van tusschen ri- Iason en den Argonautentocht.
vieren gelegen steden. 1) In Umbrie
IÓIö, 'Io' , dochter ' van Eurytus,
aan de Nar en een uit deze afgeleid geliefde van Herácles, na wiens dood
kanaal, al vroeg rom. kolonie, waar ze met zijn zoon Hyllus huwde.
't geslacht der Tacitussen thuis behoorIon , "Jaw. 1) Zoon van Xuthus en
de, nu Terni. — 2) In Latium bij de Creusa of van Apollo en Creusa, kleinsamenvloeiing van de Liris en Casinos, zoon van Hellen ,
koning van
nu Terano.
Attica en mythish stamvader der IoInternum mare , q pow M2azza, niers. — 2) Uit Chios beroemd treur 27 i usraOa of áóE
fk2ana , later speldichter te Athene, ook door andere
Mare Mediterranéum , nu Middelland- voortbrengselen van poëzie, als epigramsche zee, ten W. door 't fretum Her- men, elegiën, dithyramben enz., boven culéum , ten O. door de kusten van dien door philosophische en historische
Klein-Azie en Syria begrensd. Ebbe werken gunstig bekend (± 440) . — 3)
en vloed is er alleen merkbaar bij de Rhapsode uit Ephésus, bij Plato in zijn
Syrten, in de Adriatische zee enz. Aan dialoog van dien naam met lof vermeld.
de landen , die deze zee in hare uitge
I ón es , Icvve; , een der 4 hoofdstrektheid bespoelt , ontleent ze veler- stammen der Hellenen.
lei namen
Ionia , ' Icvvta , 'Iwvís , desmalle,
Intimilli = Intemelii.
bekoorlijke strook lands op de W.kust
16, 'Icy, dochter van Inachus, pries- van Klein-Azie tusschen kaap Posidium
teres te Argos, door Zeus bemind en ten Z. en Phocaea in Lydia ten N. ,
om de ijverzucht van Hera te bevre- die door de ionische Grieken onder de
digen in eene vaars herschapen en 2 zonen van Codrus, Neleus en Androonder bewaking gesteld van den hon- Iles, in bezit genomen werd. Uit deze
derdoogigen Argus, die door Hermes volkplantingen ontstond het ionisch
op last van Zeus gedood werd. Toen stedenverbond, dat Milétus, Myus,
.

.
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Ionis.

Iphicrates.

Priène , Samos, Ephésus , Colóphon ,
Lebédus , Teos, Erythrae , Chios, Clazoménae , Phocaea en (sedert ± 690)
Smyrna bevatte. 't Algemeene heiligdom was 't aan Poseidon gewijde Panionium (Havtcovcov) op kaap Mycále,
waar de nationale vergadering (Panioia , Havtthvca) gehouden werd. Van
oudsher bereikten de meeste dezer staten, die wijd en zijd kolonies uitzonden , met een gezegend klimaat bevoor-

lordánes , rivier in Palestina, die
op den Hermon ontspringt , door 't
meer van Tiberias stroomt en zich ter
breedte van 170 meter , met 2 armen in
de Doode zee (lacus Asphaltites) uitstort.
los , 7os , nu Nio , eene der Sporaden , ten Z. van Naxos , met het gewaande graf van Homerus.
Ioséphus,F 1 a v i u s , 'Ichangros,
te Jeruzalem 37 n. C. geboren, hevelhebber van Galilaea in den opstand der
Joden tegen Rome, werd bij de inneming van Jotapata gevangen genomen
en na 2 jaren door Vespasianus vrijgelaten (van waar zijn latere bijnaam
Flavius). In 't geleide van Titus woonde
hij de belegering van Jeruzalem bij en
leefde sedert tot aan zijn dood (± 93
n. C.) te Rome voor de beoefening der
letteren. 's Mans nog bestaande hoofdwerken zijn de joodsche geschiedenis
van 't begin der wereld tot 66 n. C.
en 't verhaal van den joodschen oorlog,
beide in 't grieksch, 't laatste uit het
syro-chaldeeuwsch origineel vertaald.
Iovistnus , F l a v i u s Claudius, uit

recht, onder democratische instellingen

een hoogen trap van bloei door de
liefde voor kunst en letteren, door
handel en zeevaart. Ionie was 't vaderland der eerste meesters in grieksche
poëzie en wijsbegeerte , historiographie
en schilderkunst, als (om enkelen uit
de vele te noemen) van Homerus (?) ,
Mimnermus en Anacréon , van Thales
en Anaxagóras, van Cadmus en Hecataeus, van Zeuxis, Apelles en Parrhasius. De republikeinsche vrijheid der
Ioniers ging onder de aanvallen van
Lydie (± 570) en later van Perzie (545)
verloren. Wel stonden ze (500) tegen
de Perzen op, doch zonder vrucht.
Gelukkiger slaagde hun afval na den
slag bij Mycale (479). Door den vrede
van Antalcidas (387) werden ze weder
aan de Perzen prijsgegeven. Met dat
al bleef 't land bij voortduring een
ongemeene welvaart genieten.
10ní3 = Ionie.
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Moesie, werd na den dood van Julianus
(363 n. C.) , wiens veldheer hij was,
door de soldaten tot keizer uitgeroepen
en stierf na een slappe regeering van
nog geen 8 maanden.
= Iphigenia.
Iphianassa
..
Iph1a3, Euadne, dochter van Iphis,

den koning van Argos.
lonium mare, 'Ióvcos ^óvzos, de zee
IphiCles,'Iq^cx),^s, "Ig^cxí^os. 1) Zoon
tusschen Italie en Griekenland in 't Z. van Amphitryon en Alcmène , halfder Adriatische zee (die oudtijds ook broeder van Herácles, wien hij op meer
Ionische golf heette) , rondom de ten dan één tocht vergezelde. — 2) Zoon
W. van Griekenland gelegen (Ionische) van Phyläcus of Cephálus , een der
eilanden , bevatte in den ruimsten zin Argonauten , door zijne snelheid in den
de Mare Siculum, Creticum en Ica- wedren en door zijn heerlijke runderen,
rium er bij. De naam is denklijk aan die hij later aan den waarzegger Mede ionische kolonies op de voornoemde lamp" afstond , beroemd.
eilanden, met name op Cephallenia ontIphicrátes, 'Iggtx^Oárqs, atheensch
leend._
veldheer van lage geboorte , doch van
Iophon, Ioggeov, oudste zoon van groote verdienste uit den corinthiSophócles , ook treurspeldichter. Over schen , den spartaansch-thebaanschen en
de aanklacht, die hij tegen zijn bejaar- den bondgenootenoorlog, die 't krijgsden vader indiende , zie SOPHOCLES.
wezen door hervormingen in de taktiek
loppe , Japho in 't O. T., nu Jaffa, en strategie verbeterde, met name de
oude zee- en havenstad in Palestina, zwaarlijvigeT halaux van enkel burten Z. van de grenslijn tusschen Judaea gers vermeerderde met lichtgewapende
en Samaria.
I huurtroepen (peltasten) , die in vredes -

14

Iphigenia.
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Isaeus.

tijd bleven dienen , in allerlei evoluties cue , Ptolemaeus , Cassander en Lysien manoeuvres geoefend werden en zich máchus kroon en leven verloor.
op 't slagveld als thuis gevoelden. Met
Ira, Eea , bergvesting in Messenie,
zulke in 't handwerk volleerde soldaten, die 11 jaren lang door Aristoménes
die zijn naam droegen ('Igptx whstot) , tegen de Spartanen verdedigd werd
behaalde hij buitengewone voordeelen (± 679-668).
op den vijand. Vruchteloos echter beIrasa, "Ieaaa, vruchtbare landouw
vocht hij den thracischen koning Cotys, in Cyrenaica, ten Z. van Cyrène, met
die hem , na 't sluiten van een verbond , eene gelijkn. stad , nu 't dal Irsêma bij
zijne dochter ten huwelijk gaf (± 382). de golf van Bomba.
Later (379) den perzischen satraap
Irëng, Eie,vq, de godin des vredes,
Pharnabazus tegen Aegypte te hulp bij Hesiódus eene der Horen en dochter
gezonden , keerde hij , op allerlei wijze van Zeus en Themis , op munten als
door dezen gedwarsboomd, onverrich- eene jonge vrouw met een hoorn des
ter zake terug (374). Tot aan zijn dood overvloeds en een olijftak in de handen
(± 353) bleef Iphicrates , hoewel aan voorgesteld.
mengen aanval van aristocratische zijde
Iris , 3ILotS. 1) Dochter van Thaumas
blootgesteld , een der steunpilaren van en Electra , zuster der Harpijen , in
den atheenschen staat.
de Ilias de vlugge bode der goden
Iphigenia, 'Iq,cysveta, dochter van (^ove os, ás2)óros), evenals HerAgamemnon en Clytemnestra , die, om mes in de Odyssee. In 't bijzonder
den toorn van Artémis te verzoenen , staat ze Hera tot allerlei hulpbetoon
op raad van Calchas door haren vader ten dienste. Oorspronklijk eene godin
te Aulis tot slachtoffer bestemd was , der lucht, werd ze in de voorstelling
maar bij 't altaar door de godin zelve, met den regenboog min of meer ver die eene hinde in hare plaats stelde , eenzelvigd. In kunstwerken draagt ze

gered en in eene wolk naar Tauris een lang blinkend gewaad met luchtig
overgebracht werd. Als priesteres van bovenkleed, met vleugels aan de voeten,
Artemis redde ze haren omzwervenden een staf en soms eene waterkruik in
broeder Orestes , dien ze herkende op de hand. — 2) Nu Kasalmak , rivier
't pas dat hij evenals alle vreemdelingen in Pontus, die op den Antitaurus in
geofferd zou worden , 't leven , volgde 't Z.O. des lands ontspringt, N.O. hem naar Griekenland in 't bezit van waarts de steden Neocaesarèa, Comana
't uit den hemel gevallen beeld der Pontica en Amasia voorbijvloeit , bij
godin en wijdde dit te Brauron nabij Megalopolis den Lycus in zich opMarathon , waar ze stierf. Te Athene neemt en, door de vlakte van Themizoowel als te Sparta werd Iphigenia scyra haren weg vervolgende, zich in
.vereerd. Oorspronklijk is ze zeker de Amiseensche golf uitstort.
geene andere geweest dan Artemis
k rus , 'Ieos „bode", eig. A r n a e us,
zelve. Hare lotgevallen leverden aan J de bedelaar op Ithaca, die door Odys.
de treurspeldichters en aan de beeldende seus bij zijn terugkeer in een tweekunst een geliefdkoosde stof.
gevecht deerlijk gehavend werd. Van
Iphimedéa, 'Ippgieóeta, gemalin van I hier 't bekende : Iro pauperior.
Alóeus (zie aid.).
Is , nu Hit , stad in 't Z. van MesoIphitus, "Igqiros. 1) Zoon van Eu- potamie, aan een gelijkn. riviertje, dat
rytus in Oechalie, een der Argonauten, I aldaar in den Euphraat viel, met diepe
te Tiryns door zijn vriend Herácles in asphaltbronnen , uit welke de muren
eene vlaag van razernij gedood. — van Babylon opgemetseld waren.
2) Koning van Elis , die de olympische I I8aeus , 'Iaaios , van Chalcis , een
spelen hernieuwde en den godsvrede I der 10 attische redenaars (± 420-348),
(exsxsteía instelde (884).
te Athene door Lysias en Isocrátes
Ipsus, "Ipos, stadje in Groot-Phry- onderwezen en op zijne beurt leermees gie, waar Antigónus (301) tegen Seleu- I ter van Demosthenes. Behalve dat hij
)

Isagoras.

Isocrates.

geroemde lessen in de welsprekendheid
gaf, bewerkte hij als pleitbezorger een
50tal redevoeringen, van welke nog 11
ter zake van erfenissen (vegt' x, eov)
overgebleven zijn.
Isagóras, I6ayó^Oas, atheensch oligarch, die na de verdrijving der Pisistratiden aan 't hoofd van den adel in
verbond met Sparta een gewelddadigen
omkeer der wettige orde van zaken
bewerkte, doch spoedig door 't krachtig
verzet der vrijheidlievende burgerij
't onderspit delven en met de vreemde
troepen de stad verlaten moest (508).

droegen linnen kleederen (van waar ze
linigera dea heet).
Ismarus , "Ia aeon , oude stad der
Ciconen in Thracie , nabij de stad Maronèa en 't meer Ism aris ('Iaivaels) r
op een gelijkn. berg. Van hier bij.
rom. dichters Ismarius, thracisch.
Isménö , I6,u^vi7 , dochter van Oe
zuster van Anti--dipusenIocat,
góne.
Ismen tas , ' I6^Cnvías. 1) Thebaansch
democraat, die met zijn vermogen Thrasybulus tegen de 30 (tyrannen) onder
na 395 met de wapenen-steund
den invloed van Sparta fnuikte , doch.
383 door zijne tegenpartij , die de Cadmèa aan Phoebidas verraden had , aangeklaagd en veroordeeld werd. — 2).
Zoon des vorigen , die met Pelopidas
(368) tegen Alexander van Pherae te
velde trok.
ismenus, 'Iau1vós, nu Ismeno,
kleine rivier in Boeotie, ontspringt uitde bron Melia op den Cithaéron , vloeit
door Thebe en valt met de bron Dirce

3

Zie CLiSTHENES no. 2.

Isára , nu Oise , rivier in Gallia
Narbonensis, die van de grajische Alpen
W.waarts vloeit en in den Rhodänus
(Rhone) valt.
Isauria, 'Irsaveta, klein en weinig
bekend, door zijn bergen ongenaakbaar
gewest in 't Z. van Klein-Azie , door
Lycaonie ten O. , Phrygie ten N.,
Pisidie ten W. en Cilicia Aspéra ten
Z. ingesloten, bevolkt door een ruwen,
ontembaren rooverstam , die , hoewel
door Servilius Vatia (75) verslagen en
nogmaals door Pompejus (67) getuchtigd, zich aan alle gezag onttrekken
bleef en met de Ciliciers vereenigd de
stoutste strooptochten te land en ter
zee ondernam.
Isoholáus , 'Io o',%aos , spartaansch

die, in de bergvesting Ios
door Epaminondas bij zijn inval in
Laconie (369) overrompeld , met den
dood voor oogen de jongere soldaten
om ze voor later tijd te bewaren , huiswaarts zond en zich met de ouderen,
als een tweede Leonidas, voor 't vader
opofferde.
-land
Isionda, 'I6cóv3a, oude stad in Pisidie,,N.W.waarts van Termessus.
Isis, Iat; , eene der aegyptische
godheden, gemalin van Osiris en moeder van Horus, eigenlijk de godin der
aarde, later der maan, als zoodanig bij
de Grieken met Demèter en Io ver eenzelvigd. Ook naar Rome werd haar
eeredienst tegen 't einde der republiek
overgebracht en naar den tempel op
het Campus Martins heette ze Isis
Campensis. Hare priesters en dienaren
veldheer,

3
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vereenigd in 't meer Hylice, beroemd
door den tempel van Apollo ('I6vcoc),
die op een heuvel vóór de poorten van
Thebe stond.

Isoorátes, 'Iaoxeázis, een der 10
attische redenaars (436-338) , die te
Athene geboren en door Gorgias, Prodicus en Socrates onderwezen werd.
Door zijn zwak gestel en bedeesde
natuur verhinderd om in 't openbaar
op te treden , vervaardigde hij pleit redenen in zaken van burgerlijk recht
en opende eene school , die de vruchtbare kweekplaats werd van echte welsprekendheid. Na de neerlaag bij
Chaeronèa (338) , die de grieksche vrijheid vernietigde , stierf hij , 98 jaren
oud , een vrijwilligen hongerdood. Innige overtuiging en heilige ernst behooren tot 's mans edele karaktertrekken.
De taal en stijl van Isocrates is bij
uitstek fijngepolijst; zijn periodenbouw
muzikaal, doch al te kunstig. Onder
zijne 21 overgebleven, met nauwgezette
zorg uitgewerkte redevoeringen, die
voor een goed deel over staatkundige
en nationale aangelegenheden handelen,
worden de Panegyricus en de Panathe14

Issa.

Italia.

naicus (2 feest- en lofredenen op Athene)
't meest geroemd.
Issa , "16ía , eilandje in de Adriatiache zee , aan de kust van Dalmatie,
met ' een flinke visschersbevolking , die
in lichte booten (lembi Issaei) de wateren doorkruiste ; nu Lissa.
issedónes , 'I6cridóves , scpthische
volkstaau aan de Caspische zee, naast
-de Massageten , O.waarts tot aan Serica uitgebreid (in tegenw. Groot-Ta-

dichters ook Hesperia Magna , Saturnia, Oenotria , Ausonia, Tyrrhenia geheeten. De naam werd van een oenotrischen of siculischen koning Ithlus,
doch beter van izaAós (vitulus) „rund"
of wel van den uitgebreiden stam der
Itáli, Vitáli, Vitelli, Vituli (meer gewoon Siculi) afgeleid en bepaalde zich
eerst tot de zuidelijkste landtong van
Bruttium, doch omvatte ten tijde van
Pyrrhus Z.- en Midden -Italie en strekte
zich in de 2de eeuw v. C. tot aan
de Alpen uit. De kale bergrug der
Apennijnen , waaruit tal van kleine
rivieren aan weerszijden zeewaarts afvloeien, doorsnijdt geheel Italie. Nergens was een bonter mengelmoes van
bewoners te vinden. Onder de oudste
inboorlingen worden geteld de A u s ónes of Aurunci in't Z.; de Siculi,
Umbri en Aborigines in 't midden ; de 0 p1 c i of 0 s c i (met de Volscen en Aequers) in Campanie ; de
Sabini, Sabelli, Samnites (met
de Peligni, Marsi, Marrucini, Vestini,
Hernici , Lucáni en Bruttii) meer Z.waarts verspreid ; de celtische L i g ur e s in 't hooge N.P. Van deze werden
de meesten door in- en uitheemsche
volkstammen verdrongen, de Ausoniers
door de pelasgische Oenotriers naar de
grenzen van Latium en Campanie; de
Siculi door de Aborigines (de latere
Latijnen) uit Latium naar Sicilie; de
Umbriers door de Tyrrheniers (de latere
Etruriers) naar eigenlijk Umbrie; de
Osci door de Sabijnen; de Z. kustbewoners van Apulie, Bruttium en Lucanie door de grieksche kolonies. Later
geraakten al deze volkstammen de een
na den ander onder de oppermacht van
Rome , waardoor de eenheid van Italie
bewerkstelligd werd. Ten tijde van
Augustus was Italie verdeeld in 1)
Boven -Italie (I. Superior) , van de
Alpen tot de rivier Macra ten W. en
den Rubico ten O. , bevattende Liguria, Gallia Cisalpina, Venetia, Carnia,
Istria; 2) Midden -Italie tusschen
de Macra en Rubico ten N., de Silärus
en Frento ten Z., bevattende Etruria,
Umbria, Picènum , Samnium, Latium,
Campania; 3) Beneden -I tali e (I.
Inferior) of Groot- Griekenland (Magna
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tarije).

Issicus sinus,'Ia ixós xóArros, golf

van Issus tusschen Cilicie en Syrie,
-nu golf van Scanderoen (zie issus).
Issus , ' jaaós , bloeiende handelstad
-op de Z.O.kust van Cilicie , boven aan
-

de golf van dien naam, waar Alexander
-d. 5. (333) in een naburige vlakte op
Darius Codomannus eene volkomen
-overwinning behaalde; later door de
stichting van 't naburige Alexandrie in
Byrie geheel vervallen.

§ster. Zie DANUVIUS.
Isthmus ,'Iflf2ós, bij uitnemendheid
de landengte van Corinthe, die 't vasteland van Midden - Griekenland met den
Peloponnesus verbindt , ten W. door
de Corinthische , ten O. door de Saronische golf bespoeld , door 't heiligdom
van Poseidon ("Iaí9,utos) en door de
isthmische^ spelen ("kn uca) beroemd.
Istrta, Iareta. 1) Schiereiland in
't hooge N. der Adriatische zee , van
Venetie door de rivier Timávus, van
Illyrie door de Arsia gescheiden , met
een ruwe , krijgzuchtige bevolking van
illyrischen stam (I s tri) , die na langdurige oorlogen (177) door de Romeinen onderworpen werd; de hoofdsteden
waren Tergeste en Pola. — 2) = Istropolis.
Istropolis , 'Iareo' rots , kolonie van
Milètus , nabij den mond van den Ister,
in Beneden -Moesie, nu Istere.
Italia, ' Izaí ta , 't vruchtbare, bij
uitstek gunstig gelegen schiereiland in
Z.Europa, dat zich aan den voet der
Alpen tusschen de Middellandsche zee
ten W. en de Adriatische zee ten O. ,
tot aan de straat van Messàna , ter
lengte van 150 en ter breedte van 30
tot 80 geogr. mijlen , uitstrekt, bij de

Iugurtha.

Italica.
Graecia) , 't overige gedeelte ten Z.
van de Frento en Silarus, bevattende
Apulia (met Calabria) , Lucania, Bruttium. Augustus verdeelde Italie in 11
districten (regiones) .
Itallea. 1) Naam der italiaansche
hoofdstad in den bondgenootenoorlog
(bellum Italium) , eigenlijk Corfinium.
— 2) Rom. municipium in Hispania
Baetica, ten N.W. van Hispalis, door
Scipio Africanus in den tweeden punischen oorlog ten behoeve zijner veteranen gesticht , geboorteplaats van keizer
Trajánus. Overblijfselen bij Santiponce.

Italus. Zie ITALIA.
Itan us , "ITavos , stad op de O. kust

van Creta , met purperverwerijen.
Ithaca, -ë, 'Iodxrl , nu Theaki,
rotsachtig eilandje in de Ionische zee,
tusschen 't vasteland (Acarnanie) en
't eiland Cephallenia (Same) gelegen,
met de hoofdstad Ithaca en 3 havens,
beroemd als 't vaderland en rijksgebied
van Odysseus, die van daar 'RMxsatod , Ithacus of It/lacensis heet.
il , bergvesting in
Ithómé , 'Ii9COM
Messenie, later de citadel der nieuwgebouwde stad Messène , met een ouden
tempel van Zeus (' I a ud ias) , na de
heldhaftige verdediging van Aristodemus door de Spartanen 722 veroverd
en 455 geslecht.
Itius portus , haven der Morinen op
de N.kust van Gallia Belgica, in 't
tegenw. bassin der Liane bij Boulognesur-Mer; volgens anderen, minder aannemelijk, Wissant bij Calais of wel
Calais zelf. Caesar stak van hier bij
de tweede overvaart naar Britannie in
zee. Zoo niet ook bij de eerste, dan
voer hij toen van Boulogne uit en moet
met den bij die gelegenheid vermelden
„portus ulterior of superior" Ambleuse
N.waarts van Boulogne bedoeld zijn.
Dienaangaande blijven de gevoelens
nog steeds verdeeld.
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een wilde , als boogschutters beroemde
rooversbevolking van arabischen stam,
door Pompejus beteugeld , door Augustus onder den scepter van Herodes tot
Judaea gebracht , door Claudius (50 n.
C. bij de prov. Syrie ingelijfd.

It Ius. Zie AEDON.
Its. Zie TEREUS.
Tuba. 1) Koning van Numidie, zoon

van Hiempsal , die (49) in 't belang
van Pompejus eene overwinning op
Curio, den legaat van Caesar, behaalde
en zich na den noodlottigen slag bij
Thapsus (46) om 't leven bracht. —
2) Zoon des vorigen, die als kind door
Caesar gevanklijk naar Rome gebracht
en aldaar met bijzondere zorg en vrucht
onderwezen werd, zoodat hij als geleerde en kunstkenner gunstig bekend
stond. Door Augustus werd hij (30)
met Numidie begiftigd en ontving later
(25) in ruil Mauretanie, waar hij (19)
stierf.

Iudaea, Iudaei. Zie PALAESTINA.
lugurtha, natuurlijke zoon van Mastanábal en kleinzoon van den numidi-

schen koning Masinissa , werd na zijns
vaders dood door zijn oom Micipsa
opgevoed en diende 't eerst met roem
onder Scipio vóór Numantia (134). Van
daar teruggekeerd , werd hij om zijn
uitstekenden aanleg door zijn pleegvader als kind aangenomen en tot
medeërfgenaam van zijn rijksgebied benoemd. Na Micipsa's dood (118) stond
Jugurtha al spoedig naar de alleen heerschap p ij en ruimde te dien einde
zijne mederegenten , eerst Hiempsal
(117) , daarna Adherbal , die te vergeefs tot den rom. senaat zijne toevlucht genomen had, uit den weg
(112). Door deze en dergelijke wanbedrijven getergd , verklaarde 't rom.
volk Jugurtha den oorlog. Nadat de
(111) naar Africa gezonden consul Calpurnius Bestia voor 't goud en Sp. Pos Iton , Itónus, 'Izcóv, "Irawos, stad tumius Albinus (110) voor de krijgsin 't Z. van Phthiótis (in Thessalie), listen van Jugurtha bezweken waren,
met een heiligdom der godin .Athene gelukte 't aan Q. Caecilius Metellus
('Izcovta).
(109) hem meer dan eens te verslaan
Ituraea, 'Izoveta, gewest op de en als een vluchteling naar 't land der
N.O. grenzen van Palestina, aan de Gaetulen te verdrijven. Ten einde raad,
Z.O. helling van den Hermon, met verbond Jugurtha zich met zijn schoon-

Iulia.

Iupiter.

vader Bocchus van Mauretanie; de vereenigde legers van beide leden een
gevoelige neerlaag tegen Marius , die
107 Metellus verving. Om de gunst der
Romeinen te koopen , leverde Bocchus
hun gevreesden vijand verraderlijk aan
Sulla , den quaestor van Marius , over
(106). Nadat Jugurtha met zijne 2
zonen geketend den triomf van Marius
opgeluisterd had (1 Jan. 104) , stierf
hij , 50 jaren oud, in de staatsgevangenis (Tullianum), onzeker hoe.
lulia , dochter van Augustus en Scribonia, zijn eenig kind., 39 geboren,
25 gehuwd met haren vollen neef M.
Marcellus, na zijn dood (23) met M.
Agrippa (zie ald.), na den dood van
Agrippa (12) met den lateren keizer
Tiberius. Wegens haar zedeloos gedrag werd ze 2 v. C. door Augustus
naar 't eiland Pandataria verbannen ,
later naar Rhegium, waar ze 14 n. C.
stierf.
l ulia gans , een der oudste patricische geslachten te Rome, door Tullus
Hostilius uit Alba Longa overgeplant.
Als stamvader werd Iulus de zoon van
rluchtigste
Aenèas , geroemd. De doo
familie van dit geslacht was die van
Caesar (zie ald.).
luliãnus. 1) S a 1 v i u s, beroemd
rechtsgeleerde te Rome , onder de re-

troon riepen. Te Constantinopel zwoer
hij openlijk 't christendom af, om met
hart en ziel den grieksch -rom. godsdienst
aan te kleven en zoo mogelijk te doen
herleven, rustte zich intusschen krach tig tegen de Perzen uit, maar vond op
dezen veldtocht , na eene reeks van
voorspoedige gevechten , bij eene overrompeling den dood, 3Z jaren oud. De
losse geschriften en redevoeringen van
Julianus kenmerken zich door oud -classieken geest en stijl.
lulls, 'Iov),ís, nu Zea, hoofdstad
van 't eiland Ceos , geboorteplaats van
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Simonides en Bacchylides.

Julius Caesar. Zie CAESAR.
Iulus, bijnaam van Ascanius, stam -

vader van 't geslacht der Juliussen.
IunO , zuster en gemalin van Jupiter,
de hemelkoningin en patrones van 't
rom. rijk (Regina, Capitolina, Curitis),
de beschermgodin der vrouwen van de
wieg tot aan 't graf, die van 't huwelijks- en huislijk leven , der barenden
en der jonge kinderen (van waar tal
van bijnamen , als Natalis Viryinalis,

,

Matrona , Sospita , Domiduca , Ingalls,
Pronuba Cinxia Lucina) . Juno 's
heuglijkste feest, de Matronalia , werd
den 1 Maart door alle huismoeders (matronae) te midden van 't gezin met

blijmoedigheid gevierd. Bij
geering van Hadrianus (± 132 n. C.) , onverdeelde
tempel van Juno Moneta op den
die 't bekende Edictum perpetuum sa- den
Capitolijnschen heuvel bevond zich de
menstelde. — 2) D i d i u s S a 1 v i n u s munt
(zie MONETA). Benevens de Caveldheer en landvoogd in Gallie en Bi- lendae van elke maand was haar bij
thynie onder Commodus en Pertinaz na uitnemendheid de geheele maand Juni
n
wiens dood hij (193 n. C.) 7 maande
(lunius) gew ij d. Haar ter eere werden
lang den van de praetorianen gekoch- ganzen
't Capitool onderhouden,
ten troon bekleedde (zie sEVERUS SEP- lammerenop, varkens
en witte koeien
TIMIUS). — 3) F 1 a v i u s C 1 a u d i u s,.
geofferd.
bijgenaamd A p o s t á t a „afvallige,"
luno inferna, averna, stygia. Zie
rom. keizer (361-363 n. C.), werd
te Constantinopel, te Nicomedia, te PERSEPHONE.
Iupiter, de hoogste god, opperheer
Mediolanum (Milaan) en te Athene
in grieksche letteren en wijsbegeerte I van hemel en aarde, de algoede en
onderwezen en vroeg afkeerig van 't almachtige (Optimus Maximus) , die dag
christendom , waarin hij als kind opge- en nacht , donder en bliksem , regen en
voed was. Door zijn vader Constan- I zonneschijn verwekt (Diespiter = diei
tius naar Gallie tegen de indringende 1 pater , Tonitrualis , Fulminator , FluGermanen gezonden, oorloogde hij al- vis), die naar zijn wijzen wil 't lot
daar 4 jaren (356-360) met groot der wereld regelt en beschikt, de toegeluk, toen de wil zijner soldaten en I komst door hemelteekens en vogelvlucht
de dood van Constantius hem tot den I openbaart (Prodigialis) , den staat en

Iupiter stygius.

Ixion.
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en later tijd in 50 bkn) , den Codex
Iustinianeus, eerlang vermeerderd onder
den titel van Codex repetitae praelectionis (keizerlijke verordeningen tot 534
in 12 bkn) , de Institutiones (eene handleiding voor 't rechtsgeleerd onderwijs
capitolijnschen Jupiter (I. Capitolinus) , in 4 bkn) en de Novellae Constitutiones
waar de consul met offers en gebeden ('s keizers jongste verordeningen).
zijn ambt aanvaardde, met geloften den
lustïnus, leverde, vermoedelijk onder
oorlog inwijdde en na de overwinning de Antonijnen, in de Historiae Philipin triomf met het jubelende volk dank- picae een uittreksel van 't gelijkn.
feest vierde; dáár werd hij, als gever werk van Trogus Pompejus, dat ver
van alle goeds, als redder in nood, als
(zie ald.).
-lorenis
leidsman ter zegepraal, onder de namen
luturna, gewijde bron in Latium
Opitulator, Imperator, Victor, iS'tator, bij den Albaanschen berg, die genezende
Feretrius, Triumpliator, Conservator, kracht bezat. Haar water werd door
Custos, vereerd en aangeroepen ; dáár zieken gedronken en mocht bij geen
bracht hem op de Idus van elke maand offer ontbreken. Als bronnimf heet ze
de flamen Diális een ram ten offer. Aan eene geliefde van Jupiter of de gemalin
Iupiter C'apitolinus waren de nationale van Janus (bij Vergilius zuster van
spelen (ludi Romani) , aan Iupiter La- Turnus) en werd bij langdurige droogte
tiaris 't latijnsche bondsfeest (Feriae aangeroepen. Te Rome werd haar
Latinae) gewijd. In 't kort Jupiter door Lutatius Catulus een tempel tuswas begin en einde bij alle aangelegen- schen die van Castor en van Vesta op
heden van 't openbaar en bijzonder 't Campus Martius gesticht. Op 't forum
leven , van oorlog en vrede, de vergel- bevond zich een lacus I u t u r n a e.
der van alle goed en kwaad, de gever
Iuvenális, D. Iu n i u s, rom. hekel van alle geluk en ongeluk. Als trawant dichter
uit Aquinum (± 60-140 n.
staat hem de arend als koning der vo C.) , van wiens leven weinig belang.
(Iovi$ satelles) ter zijde.
-gels rijks met zekerheid bekend is. In zijne
Jupiter stygius = Pluto.
16 Satiren die al te zeer aan hoog.
g
Jura, 'Io'&as, 'Ioeaaao;, grensge- dravende overdrijving lijden , klinkt
bergte der Sequanen en Helvetiers, een toon van bittere verontwaardiging
boven 't lacus Lemannus tot aan den over 't zedenbederf der eeuw. Niet
Rijn bij Augusta Rauricorum (Augst weinig bevatten ze , wat in weerwil
der tot ons gekomen scholiën onverbij Bazel) .
lustina , de uitstekende gemalin van staanbaar blijft.
keizer Valentiniánus I en regentes geluventas , godin der jeugd, in meer
durende de minderjarigheid van haren dan één tempel vereerd, aan welke
de volwassen knaap op den dag, dat
zoon Valentinianus II (385 n. C.).
lustiniánus, byzantijnsch keizer (527 hij voor 't eerst de toga virilis droeg,
—565 n. C.), uit Illyrie herkomstig, een penningske ten dank offerde. Zie
wiens groote deugden en verdiensten HEBE.
Iverna, luverna = Hibernia.
door groote gebreken en zwakheden
opgewogen werden. 't Duurzaamste en
Ixion , 'IIlow, koning der Lapithen,
vruchtbaarste werk zijner regeering is zoon van Phlegyas en vader van Pide op zijn last door eene commissie van rithóus, beloofde, naar de hand van
10 rechtsgeleerden, met Triboniánus Dia, de dochter van Deióneus, dingenaan 't hoofd, samengestelde verzameling de, dezen een rijke bruidsgift, die hij
van rechtsbronnen (later Corpus iuris niet alleen later weigerde, maar bij
civilis betiteld) , bevattende de Digesta bracht hem in een met vuur gevulden
of Pandectae (bloemlezing van wetsver- kuil verraderlijk om 't leven. Geen
klaringen en rechtsadviezen uit vroeger sterveling wilde of kon den misdadiger
't huis , recht en wet , eed en trouw
bewaakt. Onder Jupiter's bijzondere
hoede stond het wereldbeheerschende
Rome; dáár verhief zich op 't Capitool,
den onverganklijken zetel van 't rijksgebied, de beroemde tempel van den
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Laberius.

Ixionides.

van de bloedsmet zuiveren. Toen ont- Centauren ontsproten. Toen Ixion zich
fermde Zeus zich zijner, liet hem aan op zijn gewaande verovering beroemde,
zijne tafel nederzitten en laafde. hem liet Zeus hem door Hermes in de onder met ambrozijn. Zóó beweldadigd, zocht wereld met handen en voeten aan een
hij de liefde van Hera te winnen. Zeus, eeuwigdraaiend rad van vuur ketenen.
wien dit niet verborgen bleef, gaf hem Ixionides, 'IIcovíd11s, Pirithóus, als
eene wolk in de gedaante van Hera zoon van Ixion; Ixionidae, de Centaute omhelzen, uit welke verbintenis de ren (zie IxION).

K.
N.B. Zie de eigennamen, die in 't grieksch met K beginnen, onder C.
en manslag, van haat en tweedracht,
Kacz,ØoSv. Zie CARTxAGO.
Kf eeS , godinnen van den gruwza- van ziekte en ouderdom of van welk
men , bloedigen dood op 't slagveld, ander onheil ook, zooals er ontelbaar
dochters der Nacht, zusters of dienares - vele op aarde rondwaren , van verre
sen der Moeren, van gedaante schrik- en nabij 't menschlijk leven arglistig
wekkend en zwart, die te midden der beloeren en belagen.
K2eccb. Zie CLIO.
slachting met Eris en ander gevolg van
KÓeij. Zie PERSEPHONE.
Ares hare bloeddorst botvieren. Van
minder afgrijslijke natuur waren de
KOovícvv , Keoví5r^s , Zeus als 'zoon
Keren, die als booze geesten van dood van Cronos.

L.
Labdacïdae , Aaf 3axí^Sai , de door
't noodlot vervolgde afstammelingen van
den thebaanschen koning Lab d á Cu s,
die tot straf voor zijne verguizing van
Dionysus 't leven verloor: Laïus , Oe dipus, Polynices, Eteocles, Antigóne.
Labeátes, krijgshaftige volkstarn in
't Z. van Dalnatie, met de hoofdstad
Scodra (nu Scutari). In hun gebied
lag een gelijkn. meer.
Labéo, M. A n t i s t i u s, uitstekend
rechtsgeleerde, even warm republikein

als zijn vader (een der moordenaars
van Caesar) en deswege bij Augustus
niet gezien , vervaardigde een aantal
nu verloren werken en stichtte een
beroemde school van philosophisch richt
tegenover die van Atejus Capito , den
voorstander van 't historisch recht. De
volgelingen van Labeo zijn bekend
onder den naam van Proculiani (zie
PROCULUS).

Laberius, D e c i m u s, rom. ridder,
mimendichter van fijn vernuft en rijken
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Labicum.

Lacydes.

luim (105-43) , die , in weerwil van
zijn rang , die hem verbood het tooneel
te betreden , op uitdruklijk verlangen
van Caesar (45) in een zijner stukken
meespelen moest , om zich met Publilius Syrus , een acteur van beroep , te
meten ; welke vernedering hij op Caesar door bijtende dichtregels in een
bewaard gebleven proloog verhaalde.
De titels van meer dan 40 mimen en
enkele losse fragmenten getuigen van
de groote verscheidenheid der door
Laberius behandelde stoffen.
Labicum , •i , nu Colonna , oude stad
in Latium, W.waarts van Praeneste,
N.O.waarts van Tusculum.
Labiénus, legaat van Caesar in Gallie, de dapperste der dapperen, die de
eene overwinning na de andere behaalde, ging 49 tot Pompejus over, vocht
bij Pharsálus , speelde een hoofdrol in
den africaanschen oorlog en sneuvelde
eervol bij Munda (45).
Labranda, zá Aaf avda , vlek in
Carie, 68 stadiën N.waarts van Mylàsa,
beroemd -door een tempel van Zeus.
Labynétus, Aajvvizos, een babylo

Attica, W.waarts en in de nabijheid
van Athene.
Laci n Í um , voorgebergte op de 0.kust van Bruttium, ten Z. van Croton,
met een ouden, rijken, alom vermaarden tempel van Juno (Lacinia) , aan
welks bouwvallen de tegenw. naam
van Capo delle Colonne ontleend is.
Lacmon , Au, N. gedeelte van
den berg Pindus tusschen Thessalie en
Macedonie , nu Liaka.

-

nische koningstitel ; bij Herodotus moorden vermeld : 1) = Nebucadnezar, die

den vrede tusschen Cyax res en Alyattes bewerkte; — 2) = Belsazar in 't
O. T. , elders Nabonedus , laatste ko-

ning van Babylon, die Croesus tegen
Cyrus ondersteunde.

Lacedaemon = Sparta.
Lacetáni , volkstam in 't N.O. van
Hispania Tarraconensis, tusschen de
Pyrenaeën en den Ibërus (Ebro).

Laehares, AaXaorls, demagoog te
Athene , die zich 296 tot tyran opwierp
en weldra door Demetrius Poliorcètes
verdreven werd.
LAches , AdX^s , atheensch veldheer in den peloponnesischen oorlog,
die 427 met 20 galeien naar Sicilie tot
ondersteuning chr ionische staten tegen
de dorische gezonden en 425 teruggeroepen werd, met Nicias 421 den vrede
met Sparta bewerkte en bij Mantinèa
sneuvelde (418).

Laehésis. Zie MOERAE .
Laeiadae , Aaxtd3at , gemeente van

Lacónes. Zie LACONTICA .
Lacon ca , Aaxwvw21, Laconie , 't

zuidelijkste en grootste gewest van den
Peloponnesus , ± 81 ❑ mijlen in opper vlakte , met de hoofdstad Sparta , ten

N. door Argólis en Arcadie , ten W.
door Messenie , ten Z. en O. door de
zee begrensd, door de bergen Taygé tus en Parnon van nature bijna ontoeganklijk voor een vijand. Tot veeteelt
en jacht leende 't zich beter dan tot
landbouw, behalve in 't ±20 ❑ mijlen
groote dal der rivier Eurótas , die 't
land van 't N. tot het Z. doorsneed.
Onder de voortbrengselen waren vooral
jachthonden en purper beroemd. De
oudste bevolking bestond naar de overlevering uit Cynuriers en Leléges, bij
verloop van tijd verdreven of onderworpen door de Achaeërs, die na den
trojaanschen oorlog op hunne beurt
voor de overmacht der uit het noorden
in den Peloponnensus gevallen Doriers
moesten zwichten. Sedert droegen de
inwoners , in 't bij z. de Spartanen , den
naam van Laconiers of Lacedaemoniers
(1láxwvss , Aaxchac uóvcot) , terwijl de
onderworpenen als cijnsplichtige plattelandsbevolking perioeci (ireOíotxoc)
heeten (zie verder SPARTA) .
Lacon eus sinus, Aaxwvcxós xo'Lros,
de golf tusschen de 2 landtongen van
Laconie, die in de kapen Taenárum
en Mala uitliepen ; nu golf van Kolokythia .
Lactanti us , Fir m i an u s, christen schrijver uit de 4de eeuw n. C. , vooraf
leeraar der welsp rekendheid te Nicomedia en ± 312-15 in Gallie gouverneur
van den jongen Crispus, zoon van Constantijn d. G.
Lacydes, Aaxvdr^s , van Cyrene,

Lais.

Ladas.
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hoofd der academische secte te Athene Toen bij den koning , die juist tegen
Alexandrie opmarcheerde, 't bevel van
na Arcesilàus (± 240).
Ládas , Addas, Spartaan , die ter- den senaat om van den aanval af te

stond , nadat hij in den wedren te
Olympia de overwinning behaald had ,
den adem uitblies en door Myron snorstelende met den dood meesterlijk in
beeld gebracht werd. Bij rom. auteurs komt de naam van Ladas voor
als een snelvoetige , rappe bij uitnemendheid.
,
Ladé 11á8 , eilandje vlak aan de
kust van Carie, tegenover Miletus
waar de ionische vloot (494) de neer
laag tegen de perzische leed.
Ládon , Ad&cvv. 1) De draak , die
de ouden appels der Hesperiden be
waakte. — 2) Rivier in Ac adie , die
zich in Elis tusschen Heraea en Phrixa
met den ,A.1pheus vereengt.
Laelaps , Aai2aip „stormwind ", pijlsnelle hond, door Artémis aan Procris ,
door Procris aan haren echtgenoot Cephálus ten geschenke gegeven. Toen
de teumessische vos tegen de Thebazien tot straf afgezonden was en elke
-

maand als zijne prooi een knaap verslond , liet Cephalus den hond Laelaps
't ondier vervolgen en achterhalen ;
maar op dat oogenblik veranderde Zeus
beide in een steen , die in de nabijheid
van Thebe te zien was.
Laelius. 1) C., een boezemvriend van
Scipio Africanus Major, wiep hij op
de meeste veldtochten te land en ter
zee roemrijk ter zijde stond, consul
190. —2) C. , bijgenaamd S a p i e n s
„wijze , boezemvriend van Scipio Africanoe Minor, tribuun 151, praetor 145,
140 , door liefde voor kunst en
letteren , met name voor welsprekendheid en wijsbegeerte door ervaren
alent beroemd.
en krijgstalent
Met de begaafdste mannen van zijn
tijd, als Panaetius en Polybius, Teren„

tius en Lucilius leefde hij op vertrouwlijken voet. Laelius is de hoofdpersoon
in Cicero's dialoog De amicitia en een
der sprekers in De senectute en De
republica.
Laenas, C. Popilius, consul 172,
werd 168 naar Antióchus van Syrie,
die Aegypte beoorloogde, afgevaardigd.

zien overhandigd had en deze na de
lezing uitstel verzocht om zich met zijne
vrienden te beraden, trok Popilius onverwijld met zijn rotting een kring in
t zand om hem heen, met uitdruklijk
verbod daar buiten te treden , aleer hij
een stellig antwoord gegeven had.
Overbluft voldeed Antiochus op staande
voet met woord en daad aan Rome's
verlangen.

Laertes , AaserijS , zoon van Arce-

sins , echtgenoot van Anticlea ,, vader
van Odysseus, koning van Ithaca (bij
Vergilius Laertia regna) , woonde den
de calydonische
Argonautentocht en
dacht bij en leefde, toen Odysseus van
Troje terugkeerde, op 't land en hield
zich met tuin- en wijnbouw onledig.

Door dezen na de vermoording der
vrijers naar 't paleis teruggebracht en
door de godin Athene verjongd, vocht
hij nog tegen de weerspannige Ithacensers mee.

Laertiades , Aasermótig , Odysseus,

als zoon

van Laërtes.

Laestrygónes , dacor^OVyóvss , my-

thische nomadenstam van menscheneters , dig de schepen van Odysseus op
één na verbrijzelden, door de latere
Grieken op de O.kust van Sicilie in
de omstreken van Leontini (van daar
Lae8trygonii campi) gezocht, door de
rom. dichters op de Z.kust van Latium,
in de buurt der (als 't heet) door Lamus gestichte stad Formiae (van daar
Lami orbs en Laestrygonia genoemd).
Eveneens bij Horatius Laestrygonia
amphora , eerre formiaansche wijnkruik.
Laevi , ligurische volkstarn in Gallia
Transpadana aan de rivier Ticinus ,
met de hoofdstad Ticinum (Pavia).
LaeVius, rom. dichter van erotische
verzen in grieksche voetmaat (± 100).
Lagidae , Aayi'ac , de dynastie , die
na Alexander d. G. in Aegypte regeerde (323-30) , genoemd naar Lagus, den vader van Ptolemaeus I.
Laiádes , Aaïádgs, Oedipus, als
zoon van Laius.
Luis, Aaís. 1) De oudere, te Co-

Laius.

Laodicea.
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rinthe geboren en getogen , de om hare
schoonheid meest bewonderde der toenmalige hetaeren (± 410). -- 2) De
j o n g e r e, dochter van Timandra, te
Hyccara op Sicilie geboren , eene niet
minder gevierde hetaere te Corinthe,
mededingster van Phryne (± 330).
Beider levensomstandigheden zijn meest
uit anecdoten bekend en worden diensvolgens onderling verwisseld.
Lai us , Amos , koning van Thebe,
zoon van Labdácus, echtgenoot van
Iocaste, vader van Oedipus, door wien
hij onvoorbedacht gedood werd.
Lam ach us, A a ax os, stout atheensch
veldheer uit den peloponnesischen oorlog, ambtgenoot van Alcibiades en
Nicias op den tocht naar Sicilie (415) -,
die in een aanval op Syracuse onder
de muren der stad sneuvelde.
Lamïa, Aaquía, een spook of vampier in vrouwengedaante. Zie EMPUSA.
Lamia, Aauía, nu Zeitoen, sterke
stad van Phthiótis in 't Z. van Thessalie aan de Lamische of Malische golf,
beroemd als 't middelpunt van den lamischen oorlog tusschen de verbonden
Grieken en Antipáter (323).
Lampeffa. Zie HELIADES.
Lampon, Aa µnov, waarzegger te
Athene, door de blijspeldichters wegens
huichelarij en priesterhoogmoed gehekeld , geleidde (443) atheensche kolonisten naar Thurii op de hoogte van
't oude Sybáris en was één van die (421)
den vrede van Nicias onderteekenden.
Lamprocles, AauirLooxc, atheensch
dithyrambendichter uit den goeden ouden tijd, van wiens lofzang op Pallas
Athene nog eenige regels overgebleven
zijn.
Lam prus , AagitLoos , beroemd toonkunstenaar te Athene (± 420).
Lampsacus , A6. upaxo5 , nu Lep
aanzienlijke haven- en handelstad-sek,
in Mysie aan den Hellespont, kolonie
van Milëtus en hoofdzetel van den eeredienst van Priapus.
Lamus, Aáuos, koning der Laestrygonen , mythisch stichter van Formiae
(Lamé orbs) en der rom. familie Lamia,
van welke o. a. Q. en L. Aelius met
Horatius bevriend waren.

Lancia , sterke vesting der Asturiers,
in 't N. van Hispania Tarraconensis,
door de Romeinen verwoest ; nu Sollancia bij Leon.
Langobardi = Longobardi.
Lanuvi um , Aavovcov , nu Lavigna,
oud-latijnsche stad op eene hoogte van
den albaanschen berg , aan de Via
Appia gelegen, met den beroemden
tempel van Juno Sospita ; geboorteplaats van A.ntoninus Pius.
La0000n, Aaoxócwv, trojaansch priester van Apollo of Poseidon , over wiens
leven en lotgevallen bij de latere dichters velerlei uiteenloopende verhalen
voorkomen. In de Aeneis van Vergilius
wordt hij geschilderd als de vaderlands
kracht van taal-lievndma,t
zijne medeburgers afried, het houten
paard , dat de Grieken bij hun geveinsd
vertrek als een geschenk aan de godin
Pallas achtergelaten hadden, binnen de
muren der stad te halen en 't in verbolgenheid met eene spies doorboorde;
voor welke heiligschennis hij tot straf
bij 't altaar van den god door een paar
afgrijslijke uit zee opgekomen slangen
met zijne 2 zonen gedood werd. Tot
de verhevenste kunstgewrochten der
oudheid behoort de zoogenaamde groep
van Laocoon in wit marmer, die 1506
te Rome ontdekt werd en zich thans
in 't Vaticaan bevindt.
Laodamia, Aaodáusta, dochter van
Acastus , die haren voor Troje gevallen
echtgenoot Protesiláus niet overleven
wilde en na zijn dood de goden bad,
zich nog 3 dagen met hem te mogen
onderhouden. Hermes bracht nu Protesilaus naar de bovenwereld terug en
toen hij ten tweeden male stierf, volgde
ze hem in 't graf.
Laodicë, Aaodíxq. 1) Bij Homerus
dochter van Agamemnon en Clytemnestra , die bij de treurspeldichters
Electra heet. — 2) Naam van grieksche
vorstinnen uit het geslacht der Seleuciden.
Laodicëa, Aaoóíxata „stad van Laodice." 1) Ad L y c u m (riç rho
Mxup) , zeer welvarend door handel
en nijverheid, aan de rivier Lycus in
Groot-Phrygie; nu Eski-Hissar. --
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Larius lacus.

Laomedon.

2) C o m b u s t a (xazaxexavgevij „ver- wilde Centauren
brand") , in Lycaonie , ten N. van
Iconium. — 3) A d m a r e „bij de zee",
op de kust van Syrie , ten Z. van Antiochie, met een uitmuntende haven. —
4) Ad Libánum (egos' Atflawj),
in Coele-Syrie, bij den ingang van
't enge dal tusschen den Libanon en
Antilibanon.

Laomédon, Aao,usdcov, koning van
Troje , zoon van Ilus en vader van

Priamus, Hesione enz. , wien Poseidon
en Apollo , gedurende hunne ballingschap op aarde , de muren van Troje
hielpen opbouwen. Toen Laomedon de
goden 't bedongen loon weigerde , zond
Poseidon een zeemonster , aan 't welk
Hesióne op hare beurt als zoenoffer
prijsgegeven werd. Om zijne dochter
te redden, beloofde de koning aan
Herácles de hemelpaarden , die Tros
van Zeus voor den geroofden Ganymèdes ontvangen had , maar hij brak
op nieuw zijn woord , nadat het monster afgemaakt was; weshalve Heracles

Laomedon met zijne zonen , Priámus
uitgezonderd , doodde.
Laomedontiádes, Priamus, als zoon
van Laomédon ; in 't alg. Laomedontiadae, Trojanen; Laoraedontius, trojaansch.
Laphystius, Aagnvózcos, berg N.W.waarts van Coronèa in Boeotie, met een
tempel van Zeus (Aag,vazcos) , wien
oudtijds menschen ten offer gebracht
werden.

Lapidéi campi , steenvlakte van ±
10 ❑ mijlen tusschen Massilia (Marseille) en de monden van den Rhodánus
(Rhone).
Lapith ae , Aaríiat , mythisch berg-

volk in Thessalie op den Pelion en
Ossa aan de rivier Penèus. Op de
bruiloft van hun koning Pirithous en
Hippodamia brachten ze de mede tot
het feest genoodigde Centauren, die
door den wijn verhit en door den toorn
van Ares opgezweept de bruid en de
andere vrouwen poogden weg te voeren, een bloedige neerlaag toe. De
Lapithen waren denklijk een pelasgische volkstam, die met hulp van Theseus, den vriend van Pirithous, de

van den Pelion ver-

joegen.

Lar of Lars , etrurische vorsten- of
magnatentitel , als Lar Porsenna, Lar
Tolumnius.
Lara = Larunda.

-

Laranda , zà A av8a , stad in 't Z.

van Lycaonie aan den Taurus , ee ii
roofnest der Isauriers.

Larentia. Zie ACCA LARENTIA.

Làres , rom. beschermgoden van huis
en stad (domestics en publici of praestites) , eig. de goede geesten der afgestorvenen. De eerste in de rij der
huisgoden was de Lar familiaris , destichter der familie ; als stadsgoden
heeten ze compitales (behoeders der
kruiswegen) , vicorum (der wijken)
viales (der wegen) , rurales (der landerijen). Binnenshuis stonden de kleine,
uit wit hout gesneden beelden der Laren
in eene nis (lararium) bij den haard
en werden op familiedagen en elke r
maand , in 't bijz. 1 Mei op 't feest
der Laralia , met giften en kransen.

kinderlijk vereerd.

Larin u m , stad der Frentanen (vang
waar de inwoners wel Frentani Larinates heeten) aan de rivier Tifernus ,.
nabij de grens van Apulie ; later rom.
municipium ; nu Larino.

Larisa, Aáewda „hoogte ", pelasgische stedennaam. 1) Stad van Pelasgiótis in Thessalie, aan den Z. oever
der rivier Penèus in een uitgestrekte
vruchtbare vlakte , eens de al g emeene
hoofdstad der Pelasgen. — 2) C r em a s t e (Kpe,uaaz^), stad van Phthiótis
in Thessalie , nabij de Malische golf;
van waar bij Vergilius Larisaeus, thessalisch. — 3) Oude zeestad van Troas,
N.O.waarts van Hamaaitus. — 4)
P h r i c ó n i s (leixwvls) , zeestad in
't Z. van Mysie, nabij Cyme, aeolische
kolonie. — 5) E p h e s i a ('Epecta) ,
stad in Lydie, in de Caystervlakte. —
6) - Stad in Assyrie aan den O. oever
van den Tiger, ten tijde van Xenophon
(400) geheel vervallen.
Larimus , Aa Lotoos, grensrivier tusschen Achaie en Elis, valt in de Ionische zee.
Larius lacus, nu lago di Como,
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Larunda.

Lavinium.

in Gallia Transpatusschen Italie en Raetie , bij
Novum Comum.
Larunda, italiaansche nimf, die aan
Juno den minnehandel van Jupiter met
Juturna verklapte. Jupiter ontnam
haar tot straf de tong en liet haar door
Mercurius naar de onderwereld , 't rijk
van eeuwig stilzwijgen, brengen. Onder weg verliefde Mercurius op haar
-en als gevolgwerd ze moeder van
tweelingen (L a r e s).

Latini en vereenigden zich tot een
verbond van 30 steden met Alba Longa
aan 't hoofd; welk verbond door Rome,
na lange worsteling (338) vervallen
verklaard werd te gelijk met de onder
bevolking onder-werpingdhl
den naam van Nomen Latinum of Socii
Latini. De Latijnen bleven altijd bij
voorrechten (ins Latii) genieten-zonder
en uit hun midden zond Rome allerwege
in Italie kolonies (coloniae Latinae).
Latmos , Adzuos , berg in Carie , bij
de stad Miletus, ten Z.O. der golf van
dien naam , tooneel der minnarijen van

schilderachtig meer

5dána ,

Larvae. Zie LEMURES.
Las , Aá! , oude stad in Laconie,

aan de N.O.zijde der Laconische golf,
ten Z. van Gythéum.
Lasïo, Aacilwv, stad in Elis, nabij
de grens van Arcadie, voortdurende
twistappel tusschen beide.
Lásus , Adaos , van HermiOne, beroemd lier- en dithyrambendichter aan
't hof van Hipparchus te Athene (± 520),
alleen nog uit 3 regels van een lofzang
op Demèter bekend.
Latiáris [Latiális] lupiter, de latijn
feest-schebondg,wi'tjarlksch
der Feriae Latinae op den albaanschen
berg gewijd was.
Latini. Z1e LATIUM.
Latinus , aloude koning van Latium
te Laurentum , zoon van Faunus en de
nimf Marica , echtgenoot van Amáta
en vader van Lavinia.
Latium, gewest van Italie, oudtijds
door de rivieren Tiber en Numicus,
de zee en den Albaanschen berg ingesloten (50 ❑ geogr. m.), met de steden
Laurentium , Lavinium en Alba Longa;
later tot Etrurie ten N. , tot Campanie
ten Z. , tot de Tyrrheensche zee ten
W., tot Samnium en 't land der Marsen
ten O. uitgebreid (105 ❑ m.) , met de
hoofdstad Rome. Voor 't grootste gedeelte is Latium een bij uitstek vruchtbare vlakte, uit welke de albaansche
berg zich in de lengte verheft; de Z.kust tusschen Antium en Tarracina
werd van lieverleê een moeras (Pomptinae paludes). De vroegste bewoners
van 't oude Latium heeten Siculi, die
verjaagd of onderworpen werden door
de pelasgische Aborigines. Deze droegen later den naam van Latini of Prisci
,

Selène en Endymion (Latmius heros).

Latóé, Latoides, Latóis. Zie LETO.
Latomiae = Lautumiae.
Latóna. Zie LETO.
Laurentum , oud -latijnsche stad, de

zetel van koning Latinus , op eens
hoogte tusschen Ostia en Ardéa, niet
ver van zee gelegen, later vervallen.

Laurium, Aas tov, Aaueetov, berg
in 't Z. van Attica, ten N. van kaap
Sunium , met rijke zilvermijnen.
Lauron , stad in 't Z.O. van Hispania
Tarraconensis , niet ver van de zee,
nabij de rivier Sucro.
Leus , Aáos , grieksche stad in Lucanie , aan den mond der gelijkn. grens rivier van Lucanie en Bruttium.
Laus Pompeii , nu Lodi Vecchio,
stad in Gallia Cisalpina, ten Z.O. van
Mediolánum (Milaan) , door Pompejus
Strabo tot een municipium verheven,
van waar de latere naam.
Lautulae , vlek der Volscen in Latium tusschen Tarracina en Fundi.
Lautumiae. Zie SYRACUSAE.
Laverna , patrones der dieven (laver-

niones) , die een altaar bij de Porta
Lavernális had.
Lavicum = Labicum.
Lavinia, dochter van koning Latinus
en Amáta, aan Turnus verloofd, later
met Aenèas gehuwd.
Lavinium , aloude stad in Latium,
dicht aan zee, nabij de rivier Num icus
ten O. van Laurentum, door Aenèas
ter eere van Lavinia gesticht, met een
door alle Latijnen vereerden tempel
van Venus.
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Leander.

Leonidas.

Leander, Aeav 5 os , jongeling van Acarnanie en Aetolie thuis behoorden,
Abydos, die eiken -nacht over den Hel- nestelden ze zich al vroeg wijd en zijd
lespont naar Sestos zwom , om zijne op griekschen bodem en op de eilanden
minnares Hero te bezoeken , tot hij door der Aegeïsche zee tot op de kust van
een storm zijn dood in de golven vond. Klein-Azie , in Carie , Ionie enz.
Lëlex , A& , mythisch koning van
Toen zijn lijk den volgenden morgen
bij Sestos aanspoelde , stortte Hero zich Megära (Lelegeïa moenia) of wel van
Lacedaemon , stamvader der Leléges.
wanhopig in zee.
I Lemannus laces , nu meer van Ge
Lebadéa, As f á3uca , nu Livadia ,
stad in Boeotie , tusschen Chaeronéa nève , breed , door den Rhodanus (Rhóen den berg Helicon , met een tempel ne) gevormd meer tusschen de oude
rom. provincie (Provincid) in Gallie en
en grot van Trophonius.
Lebédus, AÉje8os, weleer eene 't land der Helvetiërs.
Lemnos , Aiµvos , hu Stalimene,
bloeiende , later geheel vervallen stad
op de kust van Ionie , tusschen Colo- een der grootste eilanden in 't N. der
phon en Teos , met een tempel van Aegeïsche zee , uit hoofde der vulkanische natuur aan Hephaestus , die er,
den carischen Apollo.
Lebinthus, AÉflcv^os, eene der klei- door Zeus uit den hemel geslingerd,
nere Sporaden in de Aegeïsche zee, nu nederviel en door de Sintiërs opgenomen werd , gewijd. De Argonauten
Lebitha.
verwekten op hun tocht naar Colchis
Lechaeum . Zie CORINTHUS .
bij de lemnische vrouwen, die hare
Leotum , Asxzóv, Z.W. kaap van mannen vermoord hadden, de Minyers,
Troas, W. spits van den Ida, tegendie later door de Pelasgen verdrongen
over de N.kust van Lesbos.
werden. In den trojaanschen oorlog
Léda , Ala , dochter van Thestius , was Lemnos eene reede der grieksche
en gemalin van koning Tyndaréos , vloot; 't werd door een der generaals
moeder van Castor en Polydeuces , van van Darius Hystaspis onder Perzie,
Clytemnestra en Heléna. Bij Homerus door liltiades onder Athene gebracht.
zijn Castor en Polydeuces de zonen
LemOViCeS , celtische volkstarn in
van Tyndareos, Helena de dochter van Aquitanie
, met de hoofdstad AugustoZeus , bij lateren omgekeerd. Volgens ritum (Limoges in Limousin).
't gewone verhaal bracht Leda , nadat
Eernurse , ggew.de booze ggeesten
ze door Zeus in de gedaante eereer
, met de Larvae nazwaan bezocht was , 2 eieren voortuit van afgestorvenen
nachts als spoken ter
het eene werd Helena , uit het andere verwant , die 's
verschrikking der levenden rondwaarCastor en Polydeuces geboren.
J den en door feestplechtigheden (LemuLeipsydrion , AenpV'óOCov, sterkte ria,
Lemuralia) bezworen werden.
in Attica, aan den voet van den ParLenaeus, . Agvaios, van 2ivós ,,wijnnes, nabij Decelia waar de Alcmae=Dionysus, wiep
oniden 515 tegen Hi ias de neerlaag pers," „wijnlezing,"
ter sere 't feest der Lenaea (A vara)
g
pp
leden.
te Athene gevierd werd. Van hier bij
Lelantus campus, 11^%avzov 'vs&ov, Vergilius
Lenaeus latex of hopos , wijn.
in
't
W.
van
Euboeatwistvlakte
AecoXap^c, van Athene,
Leochares,
Ere
naburige
steden
appel tusschen de
beroemd beeldhouwer, van wiens kunsttria en Chalcis.
Lelëges , AReysc , aloude volkstam, werken de door den adelaar geroofde
die met de Pelasgen onder de eerste be- Ganymédes 't meest bewonderd werd
woners van Griekenland geteld wordt (± 370).
Leocorion. Zie LEOS.
en later in de Hellenen versmolt, uitLeodamas , Asco &auas , van Achargeleerde zeevaarders of liever zeeschui mers , de stamvaders der Teleboërs en nae, begaafd staatsredenaar te Athene,
Taphiërs ook befaamde kapers. Hoe- leerling van Isocrátes.
spronklijk op de kusten van i Leonidas , Aecovióas. 1) Koning
wel ze oor
-

Leonnatus.

Lepidus.

van Sparta (491-480) , die met een
geringe krijgsmacht van 300 Spartanen, 3-4000 Peloponnesiers en ± 2000
man uit Midden - Griekenland (Thespiers,
Thebanen , Phocensen en opuntische
Locriers) de engte der Thermopylae bezette, om Xerxes met zijn legerdrommen den weg naar Griekenland te versperren. Na 4 dagen aarzelens beproefde de Perzische koning zich met
geweld den doortocht te banen , doch in
weerwil van alle krachtsinspanning te
vergeefs. Toen hij door 't verraad van
den Malier Ephialtes langs een voetpad over 't gebergte de Grieken in den
rug viel , liet Leonidas, tot het uiterste besloten , de ontmoedigde bondgenooten vertrekken , behalve de 700
Thespiers , die vrijwillig en 400 Thebanen , die gedwongen bleven. Terwijl
deze zoodra mogelijk overliepen, stierven de Spartanen en Thespiers, hun eed
getrouw, den heldendood voor vrijheid
en vaderland (Juli 480). 't Lijk van
den spartaanschen koning werd op bevel van Xerxes, uit wraak over de
geleden verliezen , onthoofd en aan 't
kruis genageld. Bij de Grieken leefde
de edele zelfopoffering van Leonidas
en de zijnen door liederen en gedenk teekenen tot aan 't late nageslacht. Tal
van anecdoten stelt nog hun alles trotseerenden moed in 't helderste licht. —
2) Koning van Sparta (± 256-236) ,
die 242 uit hoofde van zijne bestrijding
der hervormingsplannen van zijn ambtgenoot Agis IV verbannen werd, doch
weldra (241) teruggeroepen Agis den
ondergang bereidde. — 3) Van Tarente,
grieksch dichter uit de 3de eeuw v.
C. , bekend door een 100tal epigrammen, die van inhoud en vorm tot de
beste behooren.
Leonnátus , Aeovvazos , van Pella,
een der beste generaals uit de garde
van Philippus en Alexander. Na Alexander's dood werd hij satraap van
Klein-Phrygie, trok Antipáter tegen
de Grieken te hulp en sneuvelde, nadat hij dezen, die te Lamia ingesloten
was, ontzet had , in een ruitergevecht

cus , een der voortreflijkste leerlingen
van Epicurus.
Leontlni, A ovzivoc, nu Lentini,
kolonie der Chalcidiers van Naxos (730)
op de O.kust van Sicilie , N.W.waarts
van Syracuse , te midden der weligste beemden en korenvelden (Leontini
campi) gelegen , werd door Syracuse
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overvleugeld en later als bondgenoot
van Carthago door de Romeinen in
den tweeden punischen oorlog (216)
bij overrompeling ingenomen en uitgeplunderd.
Leoprepides , A.s r^oeir15 c , Simo.
nides van Ceos , als zoon van Leopré-

pes.
Léos , A 'cos , oud -atheensch volks held , wiens 3 dochters bij een hongersnood , op raad van 't deiphisch
orakel , als losprijs voor 't vaderland
een vrijwilligen offerdood stierven en
uit dankbaarheid met een heiligdom
(Aewxd^Otov) in 't midden van den Ceramicus vereerd werden.
Leosthënes, 11sco^^ÉVr^s, atheensch
veldheer uit den lamischen oorlog,
sloeg Antipáter bij de Thermopylae
(323) en sneuvelde bij 't beleg van
Lamia.

Leotychides , Aecozvxíl,qs , koning

van Sparta (491 469) , die 479 de
grieksche vloot tegen de Perzen aanvoerde en bij Mycäle een schitterende
-

overwinning behaalde, doch, kort daarna

van verraad beschuldigd, de wijk naar
Tegéa nam.
Lepidus, 1) M. A e m i l i u s, consul
78, stookte, als doodvijand van Sulla,
twist en tweedracht tusschen patriciers
en plebejers, die hij met schoone beloften paaide. Door den senaat met
het commando naar Gallia Transalpina
gezonden, trok hij tegen Rome op,
doch werd door Pompejus en Catülus
geheel verslagen en vluchtte naar Sar dinie , waar hij na herhaalde neerlagen (77) stierf. -- 2) M. A e m i l i u s,
zoon des vorigen, trok als praetor (49)
partij voor Caesar, die hem 46 tot
zijn medeconsul, 45 tot zijn magister
equitum verhief en 44 over Gallia
(322).
Narbonensis en Hispania Citerior aan van
LampsäLeonteus, Asovrsys,
stelde. Bij Caesar's dood bewees hij
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Lepontii.

Leucadia.

Antonius goede diensten. Deze hielp der Aegeïsche zee , aan de kust van

hem op zijne beurt aan de waardigheid
van pontifex maximus en sloot na zijne
neerlaag bij Mutina (43) met hem en
Octavianus 't bekende verbond (triumviraat) , waarbij Lepidus de prov. Africa tot zijn deel van 't rom. rijk ontving. Toen hij (36) Sextus Pompejus
uit Sicilie had helpen verdrijven en
zich 't bezit van dit eiland toeëigende,
werd hij door Octavianus van alle titels en macht ontzet en te Circeii tot
aan zijn dood (13) , als een gevangene,
onder streng toezicht gehouden , terwijl hem alleen de waardigheid van
pontifex maximus vergund bleef.
Lepontii , een Alpenvolk in 't Z. van
.

Raetie (tegenw. kanton Tessino) , tus-

schen den St. Gothard en 't lago Maggiore nabij de bronnen van den Rijn,
met de hoofdstad Oscéla (Domo d'Ossola). De naam leeft nog in Val Le-

ventina en in de Lepontische Alpen.
Lepréum , Aï zesov , oude stad in
't Z. van Elis , Z.waarts van Pylos,
40 stadiën van zee verwijderd.
Leptines, Aerzzívgs. 1) Athener,
wiens wet ter afschaffing van alle bijzondere vrijstellingen van belastingen
door Demosthenes (350) in eene nog
bestaande redevoering met gunsti g ge -.
volg bestreden werd. — 2) Van Syracuse , broeder van den ouderen Dionysius, dapper vlootvoogd in de oorlogen
tegen de Carthagers , sneuvelde met
eere in den slag bij Cronium (383).
Leptis , Aéjrzcs. 1) Magna, groote
handelstad op de N. -kust van Africa,
tusschen de beide Syrten, phoenicische
kolonie, geboorteplaats van keizer Sep
timius Sevèrus ; nu Lebida. — 2) Parv a, liever alleen L e p t i s, phoenicische kolonie in Byzacium op de N.kust
van Africa, tusschen Hadrumètum en
Thapsus, nu Lenta.
Lerna, A evn , moeras of meer en
landstreek in Argolis nabij Argos,
't verblijf der door Herácles gedoode
waterslang (hydra).
Lèros, AeLoos, eene der Sporaden
aan de kust van Carie, Z.O.waarts
van Patmos, nu Lero.
Lesbos, 11saflos, eiland in 't N.O.

Mysie , vóór de Adramyttische golf,
door Aeoliers bevolkt, met de hoofdstad Mytilène en 5 andere steden
Methymna', Erésus , Pyrrha , Antissa
en A risbe , dat later door Methymna
onderworpen werd , beroemd als 't vaderland van Terpander, Anion, Alcaeus
en Sappho ; van Pittacus , Hellanicus,
Theophrastus enz. Hoewel bij verloop
van tijd door omstandigheden niet zelden aan vreemd gezag onderhoorig,
bloeide Lesbos van ouds her uitermate
door zijn gunstige ligging en havenrijke kust. Met hooge kunstliefde en
kunstontwikkeling ging verfijnde weelde en wellust gepaard. Door Horatius
wordt lesbische (aeolische) poëzie als
lyrische poëzie , met name die van
Sappho en Alcaeus , bij uitnemendheid
geroemd en bij voorkeur nagevolgd.
Léthé , 1^ „vergetelheid," rivier
der onderwereld , uit welke de afgestorvenen dronken , om al 't verledene
-

te vergeten.

LlrtO, Aqz(»' , de rom. Latóna, dochter van den Titan Coeüs en Phoebe,
moeder der tweelingen Apollo en Ar
ze, door Hera uit minnenijd-témis,de
van plaats tot plaats vervolgd, einde
eiland Delos ter wereld bracht.-lijkop't
Naar Leto heet bij dichters Apollo
Letoïdes (Anrot 5n) , Artemis Letoïs
(dîzwlc).

Leuca , za Ae xa , stad opt uiterste punt der Z. landtong van Calabrie,
bij kaap Iapygium.

Leucadia , AevxaMía , Aevxás, nu

Santa Maura, eiland in de Ionische
zee , dicht aan de W.kust van Acarnanie , naar zijne kalkaarde genoemd,
2 geogr. mijlen lang en i mijl breed,
met de oude hoofdstad Nericus en 't
door Corinthe ± 650 gestichte L e uc a s. Oorspronklijk was 't een schiereiland met de N.O.punt door een smalle
landengte, die later doorgegraven werd,
aan 't vasteland verbonden. Gedurende
den oorlog tusschen Philippus v. M.
en de Romeinen werden de vergaderingen van 't Acarnanisch verbond te
Leucas gehouden, weshalve 't van de
Romeinen veel te lijden had. Op de

Liber

Leucae.
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pater.

= Ino , bij de Romeinen
Mater Matuta. Zie ATHAMAS.
Leucothóé , Asvxo8o' , dochter van
den babylonischen koning Orchämus,
die om hare liefde voor Apollo door
haren vader levend begraven en door
geval hij ongedeerd bleef. Dit gebruik Apollo in eene wierookplant veranderd
gaf aanleiding tot het welbekende volks - werd.
verhaal , dat minnenden , die van deze
Leuctra, zá A v r^Oa, stad in Boe rots in zee sprongen , van hopelooze otie , op den weg van Plataea naar
liefde genezen werden (zie sAPPHO) .
Thespiae , bekend door de overwinnin g
Leucae , Ae xat , kleine stad op de van Epaminondas op de Spartanen (^3
kust van Ionie , nabij Phocaea.
Juli 371).
Lexov i , kustvolk in Gallia LugduLeucas = Leucadia.
Leue , Asvx27 , eilandje in den mond nensis , W.waarts van de uitwatering
van den Borysthénes (Dnieper) met een der Sequána (Seine) , met de hoofdstad
Noviomágus (Lisieux in Normandie).
heiligdom van Achilles.
Libanius , Acflávtos , grieksch soLeuci, volkstam in 't Z.O. van Gallia Belgica , tusschen de Matróna (Mar- phist en redenaar van Antiochie aan
ne) en Mosella (Moezel) , met de hoofd- den Orontes (± 360 n. C.) , wiens talrijke, niet van waarde ontbloote werken
stad Tullum (Toul).
nog voor een goed deel bestaan.
Leucippe . Zie ALCATHOE.
Libanus , Aífiavos „witte berg ," de
Leucippides , 1Evuar'rCl38S , Phoebe Libanon
, bergketen op de grenzen van
en Hilaira, als dochters van den mes en Palestina, tusschen Phoenicie
senischen koning Leucippus , priesteres- Syrie
en Coele-Syrie gelegen, op de hoogste
sen van Pallas Athene en Artemis, die
met eeuwige sneeuw , in lagere
aan Idas en Lynceus verloofd waren, toppen
dichte cederwouden, aan
doch door Castor en Polydeuces ge- streken met
den voet met wijnstokken bedekt. Ten
schaakt werden.
O. van den Libanus strekte zich vrij
Leucippus , Aev xwrnos, grieksch evenwijdig de aanzienlijk hoogere A nwijsgeer uit de 5de eeuw v. C. , grond tilibanus uit.
g er der atomenleer , welke door zijn-leg
Libentina, bijnaam van Venus , als
leerling Democritus verder ontwikkeld
godin van 't zingenot (libido).
werd.
Liber pater, de oud -italiaansche god
Leucopétra , Aevxojrar Loa „witte
in de natuur , berots," nu capo dell'Armi, Z.V. kaap van groei en bloei wijnbouw en van
van den
van Bruttium, Z.waarts van Rhegium. paaldelijklandleven
verbonden genoeaan 't
Leucóphrys, Arvxógo^Ovs, stad van de
gens, als zoodanig met de godin Libera,
Carie in de Maeandervlakte, met een later met Ceres in één adem genoemd
hoogvereerden tempel van Artémis en gelijkelijk vereerd. De naam is
(Aevxogq,oviv^).
ontleend aan de vrije , vroolijke geLeucosia, nu Piana, eilandje in de moedstemming , welke ze opwekten en
golf van Paestum nabij de kust van bevorderden. Dat karakter droegen ook
Lucanie.
de Liberalia , die in de steden en op
Leucosyri , Aevxóoveot „blanke Sy- 't platteland gedurende den tijd der
riërs ," grieksche naam der syrische wijnlezing door hoog en laag met allerbevolking van Cappadocie aan den Pon- lei vermaaklijkheden gevierd werden.
tus Euxinus, aldus genoemd in tegen Te Rome was 't lentefeest der Liberalia
meer-stelingmdokrue, (17 Maart) tevens bestemd voor de
door de zon gebruinde Syriërs aan de plechtigheid, waarmee volwassen jonoverzij van den Taurus.
gelingen voor 't eerst in de toga virilis
Leucothéa , Aevxof a , eig. „witte, of libera gekleed gingen, met andere
gelijkn. rots of kaap (L e u c á t a s) aan
den Z. uithoek stond een tempel van
Apollo (Aevxá&cos), op wiens jaarfeest
een misdadiger van boven in de zee
geworpen werd , terwijl er booten gereed lagen om hem op te nemen , in-

blinkende ,"

-

5

15

Libera.

Licinius.

woorden, op vrije voeten hunne intrede
in de wereld deden. Later werden
Liber en Libera vereenzelvigd met de
grieksche Bacchus (Dionysus) en Kore
(Persephone).
Libéra. 1) Zie LIBER. 2) Bij
Ovidius Ariadne, als geliefde van Bacchus.
Libertas , godin der vrijheid, werd te
Rome in meer dan één tempel , o. a. op
't forum en den Aventijnschen heuvel,
vereerd en als eene vrouw met een hoed
(pileus) of lauwerkrans op 't hoofd,
soms met de phrygische muts afgebeeld. Het Atrium Libertatis was 't
ambtslocaal der censoren enz. , later
't eerste bibliotheekgebouw te Rome.
Li béth ra , zá A f .p5 a, oude thra
cische stad van Pierie , aan de helling
van den Olympus , Z.W.waarts van

africaansch-phoenicische bevolking op
de kust van Libye , met name van
't carthaagsch gebied.
Libyssa, A f vaaa, stad in 't W.
van Bithynie , nabij de Propontis , met
een grafteeken van Hannibal.
Lichades, Acxábes, eilandjes aan
de N.W.punt van Euboea.
L ohas , At' as. 1) Schildknaap van
Herácles , door wien hij op eene rots
te pletter geslagen en in zee geslingerd
werd , omdat hij 't vergiftigde kleed
van Nessus overgebracht had. -- 2)
Spartaansch burger, die zich gedurende
den peloponnesischen oorlog door rijkdom , gastvrijheid , geestkracht en diplomatieke talenten naam verwierf.
Licinia gens, plebejisch geslacht,
dat zich in later tijd, in 't bijz. door
de Crassussen en Lucullussen , tot de
doorluchtigste der rom. republiek ver
-hief.
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Dion, aan de Muzen gewijd. Zie LIBETHRIUS.

LibetWides, AetflnOet'óes, de Muzen,
Licinius. 1) C. Licinius Stolo,
naar de stad Libethra of den berg een der edelste tribunen , die , met beLibethrius.
hulp van zijn ambtgenoot L. Sextius,
Libethrius, Astfl 9Qtov q%os, berg in een 10jarigen kampstrijd tegen de
in Boeotie, W. tak van den Helicon, patriciers (376-367), door wijs beleid
met een grot en 2 bronnen , die aan en vasten wil , door warme taal en
de libethrische nimfen en de Muzen kloeke daad , de belangen der plebejers
gewijd waren, nu Granitsa.
behartigde , getuige o. a. de 3 wetten:
Libitina, oud -italiaansche godin der 1) dat een der beide consuls uit het
begrafenissen , te Rome met Proser- plebs gekozen moest worden , 2) dat
pina en Venus verwisseld ; zij had er niemand meer dan 500 jugera (126
eene kapel , waar aangifte der sterf- hectaren) van 't staatsdomein bezitten
gevallen gedaan en alle toebehooren mocht, 3) dat van 't kapitaal der schuleener lijkstaatsie verkocht of verhuurd den de afgeloste rente afgetrokken werd
werd. Van hier = begrafenis, uitvaart en de rest in 3 termijnen betaalbaar
of in 't alg. lijkbezorging; libitinarius , was , enz. Krachtens de eerste wet
lijkbezorger; bij Livius: Libitina June- werd Licinius zelf 364 en 361 tot conribus non su,'iciebat , alle lijken kon- sul gekozen , doch later ook krachtens
den niet begraven worden.
de tweede door de verbitterde patriciers
Liburnia, Atflov wla, ruw en berg- in een zware boete geslagen als beachtig kustland van Illyrie tusschen zitter van 1000 jugera staatsdomein,
Istrie en Dalmatie, met de hoofdstad van welke hij kwansuis de helft aan
Scardóna , dat van ouds her door handel zijn zoon overgedragen had. — 2) C.
en zeevaart bloeide. De inwoners (Li- Licinius M a c e r, redenaar en an
burni , At f v^Ovoi) waren geboren zee- nalist (± 80) , nog alleen van naam
lieden, die op snelzeilende vaartuigen bekend, door Cicero verre van gunstig
(liburnae of liburnicae) alle weer en beoordeeld, door Livius en Dionysius
wind trotseerden.
nu en dan, niet zonder voorbehoud,
Libya, Atf v11, grieksche benaming aangehaald. — 3) C. Li c i n i us Cal
v u s, zoon des vorigen , even begaafd
van 't bekende Africa (zie ald.).
Libyphoenïces, Atfogpoivtxss, de redenaar als dichter (82-47) , vriend

Licinius.

Liger.

van Catullus , wiens geroemde elegieën I
niet dan in geringe fragmenten overgebleven zijn.
Licinius , C. V a 1 e r i u s , rom. keizer (311-324 n. C.) , Daciër van lage
geboorte , door eigen verdienste tot de
hoogste rangen opgeklommen en door
Galerius tot troonopvolger bestemd,
werd 313 door de overwinning op Maximinus , die hem als mededinger beoorloogde, heer en meester van 't geheele Oosten, doch leed herhaalde neerlagen tegen Constantijn d. G. , die
hem te Nicomedia gevangen nam en te
Thessalonica ter dood liet brengen (324).
Licinus , Gallier, door Caesar gevangen genomen en later vrijgelaten , door

evenals zijn beide broeders, 't leven.
Liger, nu Loire , eene der hoofdri.vieren van Gallie , die , op de Cevennen
ontsprongen , door 't gebied der Arverviers, Aeduers en Carnuten stroomt en
zich tusschen 't gebied der Namneten
en Pictonen in den Oceaan ontlast.
Liguria, bergachtig en boschrijk gewest van Boven -Italie in Gallia Cisalpina , met de rivier Varus en de ZeeAlpen ten W. , de rivier Macra ten
Z.O. , den Padus (Po) ten N. en de

I

227

I Ligurische zee (mare Liyusticum) ten

Z. , bewoond door den machtigen en
vrijheidlievenden volkstam der Liguriers (L i g u r e s), die oudtijds langs
de kust van Z. Gallie en Italie tot aan
Pisa in Etrurie verspreid waren en
later als huurtroepen in de carthaagsche legers dienden. Door de Romeinen, die ze niet dan na een langdurigen en bloedigen worstelstrijd (14) geheel onderwierpen , werden ze verdeeld
in Ligures Alpini, Transalpine en Cisalpini. Tot de hoofdsteden des lands
behoorden Nicaea , Genua, Pollentia,
I Asta en Dertóna.
A6aca, oude stad in Phocis,
I bij Lilaea,
de bronnen van den Cephisus , in
I
den heiligen oorlog verwoest , doch

I

Augustus tot prefect van Gallie verheven (± 16) , keerde , nadat hij de provincie uitgezogen had , naar Rome
terug, om er met zijn ongehoorden
rijkdom de rol van een nabob te spelen.
Ongetwijfeld is de tonsor Licinus bij
Horatius een ander persoon.
Licymnia, eene minnares van Horatins of volgens anderen de verdichte
naam der echtgenoot van Maecènas

(Terentia).

Lieymnius , Acxv, evcos zoon van
Electron , vriend van Heraeles, door
wiens zoon Tlepolémus hij van 't leven weldra herbouwd.
,

Lilybaeum , Ac2vflacov nu capo
berg in Carie , ten N. Boeo , kaap aan den Z.W. uithoek van
Sicilie, met een gelijkn. (± 397) door
van Pegasus.
Ligarius , Q. , legaat in Africa 50 , de Carthagers gestichte handelstad en
die , bij ontstentenis van den proconsul vesting (nu Marsala) , die 250 te ver voor 't volgend jaar, de provincie voor- geefs door de Romeinen belegerd, doch
loopig bestuurde en bij zijne aftreding hun bij den vrede van 242 afgestaan
't gezag wederrechtlijk aan den in werd.
van 'trom.
L mites Romani
Picenum verslagen Pompejaan P. Attius
, grenslijn
g
langs de overzijde van Rijn en
Varus , vroeger propraetor in Africa,
niet aan den door den senaat voo o D nau (limes Transrhenanus en Transgoed benoemden L. Aelius Tubéro danuvianus) die sedert Tiberius tegen
overdroeg. Hij vocht 49 tegen Cae- de invallende barbaren door eene onsar's partijganger C. Curio , 46 tegen I afgebroken linie of cordon van sterkten
Caesar zelf, werd bij Hadrumëtum en vestingwerken beveiligdwerd.
Limnae , Acuvac „moeras , 1) Stad
gevangen genomen , verbannen en te
gelijker tijd door Tubero ter zake in Messenie op de grens van Laconie,
van zijn gedrag in Africa aangeklaagd. met een tempel van Artémis (11c,uvázcs).
Cicero trad als zijn verdediger op en — 2) Voorstad van Sparta.
stemde door eene fijn ingekleede pleit- I
Limnaea, 11c,uvala, vlek in 't N.
rede (pro Ligario) Caesar tot vrijspraak. van Acarnanie, met eene haven aan
Tijdens de proscripties verloor hij, de Ambracische golf.
15*
beroofd werd.
Lidé , Ai

,

,

,
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Limonum.

Lissus.

springt en met kalmen stroom bij Min.
Limónum. Zie PICTONES.
Limyra, zà Atuvea, stad in 't Z. turnae in de golf van Caièta vloeit (bij

van Lycie , aan de rivier Limyrus.
Bouwvallen bij 't vlek Finika.
Lindum , stad der Coritanen in 't Z.O. van Britannia Romana, aan den
straatweg van Londinium naar Eboracum (York) , ook rom. kolonie ; nu
Lincoln (ontstaan uit Lindum colonia).
Lindus , Aívn3os , nu Lindo , eene
der 6 dorische bondsteden van 't eiland
:Rhodus, op de O.kust, Z.W.waarts
van de stad Rhodus.
LingOnes , celtische volkstarn in Gallia Transalpina , bij de bronnen der
Mosa (Maas) en MatrOna (Marne) ,
door de Trevéri ten N.., door de Sequáni ten Z. begrensd , met de hoofdtad Andematunnum , later Lingones
(Langres). Een deel der Lingonen
verhuisde met de Bojen naar Gallia
Cisalpina in de omstreken van Ravenna.
Linternum = Liternum.
Linus, Aívos, een van lichaam en
van geest begaafd jongeling, wiens
vroege dood van ouds her in klaagliederen (Uvot, a'Atvov) diep betreurd
werd. Nergens werd zijn naam en lot
treffender herdacht dan te Argos en
te Thebe. Te Argos heette hij de zoon
van Apollo en de koningsdochter Psamáthe, die door zijne moeder te vondeling gelegd , door herders opgevoed
en door honden verscheurd werd. De
thebaansche Linus was een zoon van
Amphimarus en de Muze Urania of
Terpsichore , die door Apollo, met wien
hij zich in een muzikalen wedstrijd ge'waagd had, gedood werd. In een ander
verhaal wordt Linus door Herácles ,
wien hij in de muziek onderwees, in
drift met de citer doodgeslagen.
Lipára. Zie AEOLIAE INSULAE.
Lips, Atp, de Z.W.wind = de rom.
Africus (zie ald.) .
LiquentTa , nu Livenza, rivier in
Venetia (N.-Italie) , die bij hare uitwatering in de golf van Tergeste (Triest)
eene haven vormt.
Liris, vroeger Clanis of (slanis, nu
0-arigliano , grensrivier tusschen Latium en Campanie, die op de Apennijnen
W.waarts van 't meer Fucinus ont-

,

.

Horatius taciturnus amnis).
Lissus , Al000s. 1) Stad in . 't Z.
van Dalmatie , aan de rivier Drinus ,
niet ver van zee door Dionysius van
Syracuse (± 385) gesticht, met eene
onneembare citadel (Acrolissus) , later
rom. kolonie ; nu Alessio. — 2) Rivier
in Thracie , ten W. van den Hebrus
(Maritsa).
Lista, oud-sabijnsche stad ten Z.
van Reate, vroeger zetel der Aborigines.
Litana [silva], bergwoud op de Apen
-nijeGalCsp,Z.Owrt
van Mutina (Modena).
Liternum , nu Patria, stad op de
kust van Campanie, bij den mond der
rivier Clanius , die aldaar den naam
van L i t e r n u s droeg ; 196 rom. kolo.
nie , waar de oudere Scipio de laatste
levensjaren sleet.
Livia Drusilla, gemalin van Tib. Claudius Nero, moeder van keizer Tiberius
en van Drusus , werd (38) door haren
echtgenoot afgestaan aan Octavianus,
van wien ze geen kinderen had. Livia
was even schoon en lieftallig als eeren heerschzuchtig ; ze rustte niet, aleer
ze Tiberius den troon verzekerd had,
hoewel ze dezen gedurende zijne regeering door hare fijngesponnen kuiperijen
geheel van zich vervreemdde.
Livius, T., rom. geschiedschrijver
uit Patavium (59 v. C.-17 n. C.),
bracht zijn leven grootendeels te Rome
in de beoefening der letteren door en
genoot wegens zijn uitstekende kunde
groote vermaardheid en de gunst van
Augustus. 't Veelomvattend werk van
Livius (Annales) behelst het uitvoerig
verhaal der rom. geschiedenis sedert
de stichting der stad tot den dood van
Drusus (9). Van de 142 boeken zijn
nog 35 volledig bewaard gebleven , te
weten de eerste decade (754-293) , de
derde en vierde en de helft der vijfde
(218-16'7), terwijl uit de overige nog
een enkel fragment bestaat, benevens
korte inhoudsopgaven (periochae) van
140 boeken. De stijl van Livius is
helder en frisch, poëtisch en rhetorisch
gekleurd; zijne behandeling breed en

229

Livius Andronicus.

Lotis .

schilderachtig , doch mist de noodige
kritiek en eenheid van hoo fdgedachte.
Livius was vervuld van Rome's nationalen roem en bij voorkeur ingenomen
met de aristocratisch -republikeinsche
periode , weshalve Augustus hem een
Pompejaan noemde.
Livius Andronicus , uit Beneden
werd nog jong-Italie(±2840),
als slaaf naar Rome gebracht en denklijk door Livius Salinátor (van waar
zijn naam) vrijgelaten , vertaalde de
Odyssee in saturnische versmaat en
trad als acteur in zijn eigen naar
't grieksch gevolgde stukken (treur.,
ook blijspelen) op.
Livius Salinátor, M. , beoorloogde
als consul (219) met zijn ambtgenoot
L.Aemilius Paulus de Illyriers en bracht
in zijn tweede consulaat (207) met zijn
ambtgenoot C. Claudius Nero bij den

de wijze wetten van Zaleucus, doch
geraakte later door den ongunstigen
invloed der omstandigheden in verval.
Looris. Zie LOCRI.

Metaurus Hasdrubal de neerlaag toe,

Loeusta = Lucusta.
Loli i us , M. , consul 21, vocht als
veldheer in Germanie met afwisselend
geluk (16) en werd door Augustus gekozen tot raads- en leidsman van zijn
jeugdigen kleinzoon Cajus Caesar, wien
hij als zoodanig (2 v. C.) naar Armenie
vergezelde. Horatius richtte aan hem
eene Ode (IV. 2) en aan zijn oudsten
zoon 2 brieven met wijze lessen (I. 2
en 18).
Londinium , nu Londen, stad in 't
Z.O. van Britannie , op den linker, bij
latere uitbreiding ook op den rechter
oever der Theems , tijdens de regeering
van Nero door handel en verkeer bloeiende en later 't middelpunt van alle
rom. straatwegen , die 't land doorsneden. Uit de oudheid zijn weinig overblijfselen aanwezig.
Longinus , Aoyyivos , wijsgeer en

bleef als proconsul (206) met het leger
in Etrurie en voerde als censor (204)
de zoutbelasting in , van waar zijn
bijnaam.
lett@rkundige van naam te Athene uit
Lixus , A log , hoofdstapelplaats op de 3de eeuw n. C. , werd op zijn latere

de W.kust van Mauretania Tingitána,
aan den mond eener gelijkn. rivier.
Loeri , Aox poí, volkstam der Leléges, verdeeld over 't O. en W. L o c ri s.
In 't O. Locris, een vruchtbaar kustland , dat zich van Thessalie en de
Thermopylae tot aan Boeotie uitstrekte,
woonden de Locri Epicnemidii
('Ercxvrí&cot) en 0 p u n ti i (' Ovovvztot) , de eerste naar den berg Cnemis
genoemd en meest aan Phocis onderworpen, ten N. ; de andere naar hunne
hoofdstad Opus genoemd, ten Z. In
't W. Locris, een dor en bergachtig
gewest tusschen Doris, Aetolie, Phocis
en de Corinthische golf, met de hoofdstad Amphissa, woonden de lager afgezakte Locri O z ó 1 a e (O^ó2ac) ,
een ruwe , roofzuchtige volkstam.
Locri [Epizephyrii] , Aoxoo1 ['Eïrt^eoptot] eene der oudste steden in
Beneden -Italie, 683 door de ozolische
Locriers . boven kaap Zephyrium (van
waar de bijnaam). op de zuic elijkste
punt der landtong van Bruttium gesticht, bloeide weleer door handel onder

reizen naar 't Oosten bekend met Zenobia
van Palmyra, die hem tot haren eersten
staatsdienaar verhief en zich op zijn
raad tegen Rome tot het uiterste verzette, waarvoor hij na de onderwerping
der koningin op bevel van Aurelidnus
met den dood gestraft werd (273 n. C.).
Van 's mans geschriften bestaat nog
een fraai, oordeelkundig vertoog over
't verhevene (Tr89i vpovs), dat hem door
enkelen ontzegd wordt.

Longobardi , suebische volkstam in
N.-Germanie , die oorspronklijk aan de
boorden der Albis (Elbe) woonde , 568
n. C. over de Alpen naar N.-Italie verhuisde en 't Longobardisch rijk stichtte.
Longila, stad der Volscen in Latium,
nabij Corióli.
Longus, Aoyyoc , onbekend auteur
van een bevalligen herderroman over
Daphnis en Chloë.
Loryma, rá Aó')gv,ua, havenstad
op de W.punt der rotsachtige Z.O.kust

van Carie.
LOtis , nimf, die, om aan de omhelzingen van Priapus te ontkomen, door
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Lotophagi.

Lucifer.

de goden in eene lotus veranderd werd. De meeste gedichten van Lucanus zijn
Lotophagi , Acozogpáyot „lotuseters," nog alleen uit de titels bekend. Overbij Homerus een zachtzinnige , gast gebleven is 't onvoltooide , van een edele
-vrijeolkstampdeN.kustvan gezindheid en onmiskenbaar talent geLibye tusschen de Syrten, waar de tuigende, doch te kunstmatige, te streng
lotus in overvloed groeide. Volgens historische , te redekunstige heldendicht
Herodótus doorkruiste een handelsweg Pkarsalia, waarin de burgeroorlog tusschen Caesar en Pompejus bezongen
naar Aegypte deze landstreek.
wordt.
Lotophagitis = Meninx .
Luceria , nu Lucera , stad in 't N.
Lox as, Ao^las, Apollo, zoogenoemd
wegens 't duistere en dubbelzinnige van Apulie op de grens van Samniun^,
(z o^óv) der orakeltaal ; beter als 316 wegens afval door de Romeinen
„lichtgever" verklaard (van den wortel verwoest , doch als rom. kolonie herbouwd.
2vx , dor. lox , lat. lux).
Luciánus, Aovxcavós, van SamoLua [mater of Saturni], van luo
„ik verzoen" of „ontbind ", oud- italiaan- sáta in Syrie , bloeide onder de Astosche godin , aan welke , ook bij de nijnen en verwierf zich op jeugdigen
Romeinen , de aan de vijanden ont- leeftijd in zijn vaderland en elders als
roofde wapenbuit op 't slagveld ter pleitbezorger en als leeraar der welverzoening voor 't vergoten bloed ver- sprekendheid grooten roem , vestigde
brand werd.

Luca, nu Lucca , ligurische stad in
Boven -Italie aan den voet der Apen
bij de rivier Ausus , N.O.waarts-nije,
van Pisa en N.W.waarts van Florentia,
178 rom. kolonie.

Lucania, Aavxcwta, gewest van

Beneden-Italie, door Campanie en Samnium ten N. , door Apulie en de golf
van Tarente ten O. , door Bruttium ten
Z. en de Tyrrheensche zee ten W.
begrensd. Lucanie was een heerlijk
weideland en bracht de zwaarste ossen
voort (van waar Luca bos als oudste
benaming bij de Romeinen voor een olifant). De inwoners, die de Oenotriers
verdrongen hadden, waren van samnitischen oorsprong, dapper en kloek,
na den tarentijnschen oorlog aan Rome
onderhoorig. De kust wemelde van
grieksche kolonies, die onder de rom.
oppermacht allengs haren voormaligen
bloei verloren.
Luoãnus , M. Anna e u s, rom. dichter, te Corduba 39 n. C. geboren, genoot te Rome, onder 't oog van zijn
vaders broeder, den wijsgeer Senéca,
een geletterde opleiding en bekleedde
er 't ambt van quaestor en augur. Door
Nero van medeplichtigheid aan de samenzwering van Piso verdacht gehouden , werd hij gedwongen een einde
aan zijn jeugdig leven te maken (65).

zich, na vele jaren reizens in vreemde
landen, waar hij met ongemeenen bij
openbare voorlezingen hield , rijk-val
aan geld en eer, metterwoon te Athene,
waar hij zich geheel aan letteroefeningen wijdde , ondernam later nogmaals
reizen met hetzelfde doel als vroeger
en bekleedde in hoogen ouderdom, denklijk tot aan zijn dood, een rechterlijk
ambt in Aegypte. In al zijn geschriften,
die door bevalligen stijl , zuivere taal
en geestige vinding uitmunten , vervolgt Lucianus met luimigen spot en
bijtend vernuft de gebreken en bekrom-

p enheden in de leef- en denkwijze,
bovenal 't on- en bijgeloof zijner eeuw.
Te dien opzichte spannen de meest in
den vorm van dialogen gekleede ver
goden- en de dooden--togen,.ad
gesprekken , Demónax , Charon , de
Visscher , 't Gastmaal , de Droom , de
lofrede op eene vlieg , Alexander en
Anacharsis de kroon. Niet alleen zijn
de werken van Lucianus modellen van
fijne satire, maar tevens heldere spiegels der toenmalige zeden, leerstelsels enz.
Lucifer. Zie PHOSPHOROS .
Lucil us. 1) C. , van Suessa Aurun-

ca, eerste en grootste der rom. hekel dichters (± 148-103) , van der jeugd
af bevriend met Scipio en Laelius,
gispte, zonder aanzien des persoons open

231

Lucina.

Lugdunum.

en vrij , doch zonder haat of nijd in
echt nationalen geest de gebreken in
't volks- en staatsleven , in de taal- en
letterkunde zijner eeuw. Horatius velt
niet overal een even gunstig oordeel
over dezen zijn later nog hoogvereerden
voorganger, van wiens satiren (Satusae , mengeldichten) vrij uitvoerige
fragmenten overgebleven zijn. -- 2)
I u n i o r, jongere vriend van den wijsgeer Senéca en beminnaar van geleerde
studiën , denklijk maker van 't prozaïache leerdicht Aetna.
Lucina , van lux „licht ", de lichtgevende, aan 't licht brengende godin,

heer , begon zijn loopbaan in den bondgenooten- en burgeroorlog onder de
vanen van Sulla , wien bij ook als
quaestor tegen Mithradates naar Griekenland en Azie volgde , gaf als aedilis
(79) prachtige spelen en bestuurde (76)
als propraetor de provincie Africa. Als
consul (74) tot veldheer tegen Mithradates gekozen, voerde hij den oorlog
8 jaren lang met moed en beleid,
drong zegevierend tot in Pontus en
Armenie door, hakte de tiendubbele
legermacht van Mithradates en Tigranes bij Tigranocerta en Artax ta in
de pan , doch wekte door strenge tucht
en stipte eerlijkheid den onwil der sol daten op , zoodat hij den oorlog niet
ten einde brengen kon. Ten gevolge
van kuiperijen afgedankt en door Pompejus vervangen, keerde hij naar Rome
terug en zei de staatszaken vaarwel,
om in rust en gemak , naar lichaam
en geest het volle genot van zijn onmetelijk vermogen te smaken. In jongere jaren stelde Lucullus den bondgenootenoorlog in 't grieksch te boek,
bezat als liefhebber der letteren een
rijke bibliotheek en begunstigde dichters en geleerden.
LuoUmo , etrurisch Lauchme, mag

onder welken naam bij uitnemendheid
Juno , ook wel Diana om hulp bij de
geboorte van kinderen aangeroepen
werd. Zij laat zich met de grieksche
Ilithyia vergelijken.

Luemo = Lucumo.
Lucretia, edele gemalin van L. Tar-

quinius Collatinus , die door Sex. Tarquinius onteerd, zich om 't leven bracht.
Lucretilis , berg in 't Sabijnsche,
nabij 't landgoed van Horatius, nu
Monte Gennaro.
Lucretius Carus , T., rom. dichter,
(± 98-55) , die in zijn , naar 't voorbeeld van Empedoeles bewerkt, leerdicht
De rerum natura (over de natuur der
dingen) 't wijsgeerig stelsel van Epicurus met warme overtuiging in gespierde en bezielde , niet zelden ouder
gekleurde , zwaarmoedig ge--wetsch
stemde taal ontvouwt en zijn dor en
droog onderwerp door fraaie episoden,
treffende beelden en vergelijkingen verlevendigt.
Lucrinus [lacus], nu golf van Puzzuoli, diepe inham in de kust van
Campanie, tusschen kaap Misènum en
Pute ili , werd door een dam afgesneden
van de zee en herschapen in een meer,
dat onder Augustus door Agrippa met
het naburige lacus Avernus en de golf
van Cumae in verbinding gebracht, doch
1538 bij een vulkanische uitbarsting
door een berg (Monte Nuovo) geheel
en al verstopt werd. De rom. badgasten
van Baiae plachten er te spelevaren en

-nateildruschbonte

(zie LAR).

Lueus , naam van meest nabij heilige
wouden (loci) gestichte steden, als L.

A u g u s t i: 1) in 't N.W. van Hispania
Tarraconensis , aan den 0. oever van
den Minius (Minho) , zetel van een
hooggerechtshof; nu Lugo; — 2) tweede
hoofdstad der Vocontiers, ten 0. van
den Rhodánus (Rhone) , rom. municipium; nu Luc en Die aan de Drome.
Lueusta, beruchte gifmengster , die
Agrippina behulpzaam was om keizer
Claudius , Nero om Britannicus uit den
weg te ruimen en door Galba ter dood
verwezen werd.

Lugdunum. 1) Nu Lyon, hoofdstad
van Gallia Lugdunensis, aan den voet
van een heuvel bij de samenvloeiing
van de Arar (Saone) en den Rhodánus
(Rhone), 44 rom. kolonie, door Auguslekkere oesters te eten.
tus (die er 2malen verblijf hield) en
Luoui{us, L. Licinius, rom. veld- door Claudius (die er geboren werd)

Lugudunum.

Lyceum.

begunstigd en verfraaid, gedurende den
keizertijd residentie -, handel- en academiestad , met prachtige gebouwen,
een keizerliJjk paleis, kolossalé waterleidingen , 2 schouwburgen enz. — 2)
B a t a v o r u m, nu Leiden, hoofdstad
van 't eiland der Batavieren , ook caput
Germaniarum betiteld, onder Vespasianus benevens Noviomágus (N jegen) , ieder aan 't uiteinde der 2 Undelswegen, die 't eiland doorkruisten,
aangelegd. — 3) A q u i t a n i a e, stad
ten N. der Pyrenaeën in 't gebied der
Convénae (van daar ook urbs Con-

Lyae us , Avatos , van i,vsti ,,bevrijden," bijnaamvan den wijngod Bacchus,
als zorgenverbanner; bij dichters latex
Lyaeus, wijn.
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veniensis).

Lycabettus, AvxafgrTós, nu St.
George , berg of rotskegel in Attica,
die tot den Pentelicus behoort en N.O.waarts van Athene tot vlak bij de

muren loopt.

Lycaeus, Avxaios, nu Dhioforti,
berg in Arcadie, ten N.W. van Megalopblis , gewijd aan Zeus en Pan (van
daar 1lvxaios, Lycaeus bijgenoemd).
Lycambes. Zie ARCHILOCHUS.
Lyoãon , Avxdaw, koning van Ar-

Lugudunum. Zie LUGDUNUM.
cadie , zoon van Pelasgus , zette uit
Luna. 1) Rom. godin der maan. euvelmoed den alwetenden Zeus , die

SELENE. — 2) Oude stad in 't N.W. van Etrurie op de grens van
Ligurie , aan de rivier Macra , met een
heerlijke haven (Lunae portus , nu golf
van Spezzia) , 177 rom. kolonie ; nu
Luni met bouwvallen. De omtrek was
rijk aan marmergroeven , evenals nog
altijd (Lunense marmor = carrarisch
marmer) .
Lupercus, oud -italiaansche herdersgod, ook met den arcadischen Pan
vereenzelvigd, die de kudden behoedde
en de wolven afweerde (van waar zijn
naam) , wien de Luperci op 't feest
der Lupercalia (15 Febr.) bij 't Lupercal
(eene grot bij den palatijnschen heuvel)
witte geiten of bokken offerden.
Luppia, nu Lippe, rivier in 't N.W.
van Germanie , die in den Rijn valt,
bij welke 't rom. fort Luppia stond.
Luscius Lanuvinus, rom. blijspeldichter, door Terentius als zijn naijve-

Zie

als vreemdeling de aarde bezocht om
zich in eigen persoon van de boosheid
der stervelingen te vergewissen , aan

zijne tafel onder 't offer de ingewanden

of 't vleesch van menschen voor; wesen al zijne zonen , behalve
Nyctimus (den jongste of oudste) , door
den . bliksem gedood of, volgens anderen, in wolven (2vxot) herschapen werden. Over Lycaon's dochter Callisto
(Lycaónis) en haren zoon Arcas zie
ARCTOS en ARCAS. - 2) = Arcas
(zie aid.).
Lycaonia, Avxaovla, gewest in 't Z.
van Klein-Azie, dat onder de Perzen
bijna geheel Cataonie , met den Taurus
ten Z. bevatte , onder de Romeinen
ten O. aan Cappadocie , ten Z. aan een
gedeelte van Cilicia Aspéra, aan Isaurie
en Phrygie, ten W. aan Phrygie , ten
N. aan Galatie grensde. Lycaonie was
een naakt weideland , rijk aan schapen,
woudezels en zout en werd door een
rige mededinger gehekeld.
Lusitania, 't W. gedeelte van His- krijgshaftige , met pijl en boog verpanie, nu ongeveer Portugal, door den trouwde bevolking van onbekenden oorOceaan ten W. en Z. , door de Anas sprong bewoond.
(Guadiana) ten Z.O., door den Durius
Lycaonis. Zie LYCAON no. 1.
(Duero) ten N. begrensd, in 't W. vlak,
Lycéum, Av'xstov, oudste worstelin 't O. bergachtig en meest door roo- perk (gymnasium) te Athene, met fraaie
verstammen bewoond. Zie HISPANIA. wandeldreven, ten Z.O. der stad, even
boven de rivier Ilisus , naar den nabuLutatius Catulus. Zie CATULUS.
Lutetia [Parisiorum], nu Parijs, rigen tempel van Apollo (11vxetos)
hoofdstad der Parisii in Gallia Lug- aldus genoemd. In 't Lyceum onderdunensis, op een eiland der Sequána wezen Aristoteles en de peripatetische
(Seine), onder de keizers aanzienlijke wijsgeeren. Evenals aan de Academie
werd aan dit park door Sulla (86) bij
handelstad.
halve hij

Lyceus.

Lycurgus.
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't beleg van Athene de vernielende I leefde , Pyrrhus verwekte. Theseus
hand geslagen.
bracht hij verraderlijk om 't leven, door
Lyc^us , Av'xetos , bijnaam van Apol- I hem boven van eene rots te slingeren. —
lo , afgeleid van 2t5xos „wolf" als wol- 2) Van Mantinèa , vaderlandslievend.
vendooder, of van
(lux) „licht" als held , die de Arcadiers na den slag bij
lichtverspreider. Volgens anderen ook I Leuctra tegen de Spartanen door een
— Lycius.I nationaal verbond en door de stichting
Megalopólis versterkte (± 370).
Lychnidus, 1lvxvc^os, sterke hoofd- vanLYcon
A xwv , van Troas , peristad der Dassareten in 't O. van Illy- patetisch
wijsgeer, groot van naam,
ricum op eene hoogte aan de N.zijde van lichaam
en geest , als redenaar bij
van 't..meer Lychnitis gelegen.
uitstek lieflijk van taal en deswege
Lyc1a, Avxta, vruchtbaar, van ouds I ^vxa^v genaamd (± 270).
her beschaafd en zeer welvarend land
Lyeópbron , Aw4pCoir , van Chalop de Z.kust van Klein-Azie tusschen
Carie ten W. en Pamphylie ten O. , cis op Euboea , taalgeleerde te AlexanN.waarts door Phrygie en Pisidie,eja
Z.- drie ( 270) di in een duister ^
waarts door de Middellandsche zee be- onverstaanbaar gedicht (Kaoodv^ea of
grensd , eerst in bezit genomen door AílBáv^^Oa) uit 1474 naar de regels der
de Milyers , later door de syrische kunst gesmede jamben samengesteld,
Solymiers, die bij Homerus als een Cassandra den val van Troje en honderd
dapper bergvolk voorkomen, vervolgens andere voorvallen uit vroeger en later
door de cretensische Termilaedie eeuw profeteeren laat.
Lyeoréa , Avxcóesta , oude stad aan
e
naar de mythe , aan den uit Athen
derwaarts gevluchten Lycus, den broe- den voet van den L y c o r e u s den Z.,
der van Aegeus, den naam van Lyciers naar Delphi gekeerden top van den

-

,
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ontleenden. In de Ilias strijden de
Lyciers onder Glaucus en Sarpédon, als
bondgenooten van Priámus, met dap
perheid en moed. Lycie telde bij verloop van tijd 23 zelfstandige republieken, wier hooge bloei en kunstont
-

-

Parnassus in Phocis, van waar Apollo

Avxweevs heet.

Lycóris , eigenlijk Cythéris, minnares van den dichter Gallus , die haar
bezong (zie ald.) .
Lycormas Zie EUENUS.
.

wikkeling nog heden ten dage door
Lycortas, Avxóeras, vader van Potal van merkwaardige gedenkteekenen, lybius, strateeg van 't Achaisch vermet name van grafmonumenten gestaafd bond (± 183) .
wordt. Zij hielden zich tegen Croesus
Lyctus, Avxaós, nu Lytto, eene
staande en deden 't laatst van allen der oudste en aanzienlijkste steden van
voor de perzische wapenen onder. Later Creta, aan de O.zijde, met de dapper.
behoorde Lycie achtereenvolgens aan ste en krachtigste bevolking van 't geMacedonie , Syrie en Rome. De aloude heele eiland. Van hier Lyctius , erenaam van Milyas bleef bewaard in 't tensisch.
N. gedeelte des lands , die van Solyma
Lyeurgus , Avxovyos. 1) Zoon van
in de bergstreken. Zie XANTHUS .
Dryas en koning der Edoniers in Thrabijnaam
van
Apollo,
xtos
,
Lycius , AV
cie , die om zijne vervolging van Diodie te Patara in Lycie een beroemd nysus en de Bacchanten door de goden
orakel had (van daar bij Vergilius met razernij of blindheid geslagen werd
Lyciae so^'tes). Zie LYCEUS .
en een rampzalig einde vond. — 2)
Lyeomédae, Avxo^ufbat, oud -attisch Half mythisch half historisch wetgever
priestergeslacht voor den dienst der van Sparta, uit het geslacht der Proeleusinische godinnen.I cliden gesproten, die na 't overlijden
1) Koning van zijn broeder Polydectes als regent
Lyeomédes, 1lvxo
der Dolopen op Scyros, bij wiens doch- en na de geboorte van zijn neef Chater Deïdamia Achilles , die aan 't hof rildus (den wettigen troonopvolger) als
van Lycomedes als meisje verborgen voogd van dezen de regeering aan5

Lycus.

Lyncestis.

vaardde , doch om alle . verdenking van
eerbejag en vooral de aantijgingen der
koningin-weduwe te beschamen , Sparta
verliet en 10 jaren in Creta, KleinAzie en elders reisde. Teruggekeerd,
werd hij er bij de gerezen burgertwisten
als redder begroet en tot wetgever gekozen. In overeenstemming met den
geest des volks voerde hij gelijkheid
van bezittingen, strenge leefregels en
harde krijgstucht in en ging, nadat
hij , zijne medeburgers zijn door 't delphisch orakel bezegelde wetten tot aan
zijn terugkeer had laten bezweren,
nogmaals voor altoos vrijwillig Sparta
verlaten. Hoe en waar Lycurgus stierf
is onbekend. Ook zijn leeftijd, die
gewoonlijk in de eerste helft der Ode
eeuw gesteld wordt , laat zich niet met
zekerheid bepalen. Van de wetten, die
zijn naam dragen , dagteekenen meer
dan ééne klaarblijklijk uit een latere
periode. De Spartanen vereerden Lycurgus tot in lengte van dagen als een
god en als den grondlegger hunner
grootheid. -- 3) Atheensch redenaar
en grooter staatsman uit de school van
Plato en Isocrátes (± 340) , braaf burger, die zoowel door zorgvuldig beheer
der staatskas gedurende 12 jaren als
door krachtige bestrijding der macedonische partij zijn vaderland de beste
diensten bewees. Van 's mans rede
(tegen Leocrátes)-voeringsé

gewest in 't W. gedeelte van KleinAzie, tusschen Mysie ten N. , Phrygie
ten O. , Carie ten Z. en de Aegeïsche
zee ten W. (Ionie er onder begrepen),
door den berg Tmolus in 2 ongelijke
vlakten verdeeld, de N. , die door den
Cayster, de Z. , die door den Hermus bevochtigd werd. Lydie , een der
oudste staten , met Sardes tot hoofdstad , beroemde zich op 3 doorluchtige
dynastieën , die der Atyaden (tot ±
1220) , die der Heracliden (tot ± 710)
en die der Mermnaden, onder welke
't zich in 't begin der 6de eeuw tot
aan de Halys uitstrekte en gedurende
de regeering van den machtigen Croesus door Cyrus (± 546) aan Perzie
onderworpen werd. Later behoorde 't
achtereenvolgens aan Macedonie, Pergámum en Rome. Lydie was zacht van
klimaat , goudrijk en vruchtbaar; de
bevolking van ouds her krijgshaftig en
dapper van aard, door handel en nijverheid beroemd. De Etruriers werden
voor Lydiers van afkomst gehouden,
van waar bij Vergilius Lydi, Etruriers,
Lydius Thybris , de etrurische Tiber.
Lydiadas , Av Std as , tyran van Megalopolis (± 244) , later herhaaldelijk
strateeg van 't Achaisch verbond, sneuvelde onder Aratus dapper strijdende
tegen Cleoménes van Sparta , die in
't gebied van Megalopolis gevallen
was (226) .
Lydias , Avóíac , rivier in Macedonie , die uit het meer bij Pella tot in
de Thermaïsche golf vloeit.
Lygdámis, dvy &aucs. 1) Tyran van
Naxos , bondgenoot van Pisistrátus te
Athene en van Polycrátes op Samos tot
onderlinge bevestiging hunner oppermacht in den staat, als hoofden der
democratische tegen de aristocratische
partij , werd 525 door de Spartanen
verdreven. — 2) Tyran van Halicarnassus , vader van Artemisia I.
Lygii , machtige volkstarn in Oermanie, tusschen de Viádus (Oder) en
Vistula (Weichsel) , in Silezie.
Lyncestis, Avyxjozíc, Z.W. grensgewest van Macedonie, met een illyrische bevolking. De oude hoofdstad
was Lyncus, later Heraclèa. In den

234

over

Lyeus, At xos „wolf", bijnaam van
rivieren , die van wege haren fellen
stroom aldus genoemd werden, o. a. 1) in
Bithynie , valt Z.waarts van Heraclëa
in zee , — 2) in Pontus, ontspringt op
de bergen in 't N. van Armenia Minor
en valt W.waarts in de Iris, — 3) in
Phrygie, verliest zich bij Colossae in
eene aardkloof, komt 5 stadiën verder
weer te voorschijn, stroomt Laodicéa
voorbij en valt W.waarts in den Maeander, -- 4) in Phoenicie, wringt zich
door steile rotsen heen tot in zee.
Lyous , Avxos. 1) Koning van
Thebe. Zie AMPrnON. — 2) Zoon van
Pandion, vluchtte voor zijn broeder
Aegeus uit Athene naar Mylias, dat
sedert Lycie geheeten werd.
Lydia, Av5ta, 't vroegere Maeonia,

Lynceus.

Lysimachus .

omtrek bevond zich eene bron met
water, dat evenals wijn bedwelmde.
Lynceus , AvyxeVs. 1) Zoon van
Apháreus, broeder van Idas (zie ald.) ,
bezat een aldoordringend gezicht. —
2) Een der 50 zonen van Aegyptus,
werd door Hypermnestra, eene der 50
Danaïden (zie ald.) , tegen 't bevel van
haren vader Danáus , in 't leven gespaard en redde zich met haar door de
vlucht. Later naar Argos teruggekeerd,
volgde hij Danaus, 't zij hij zich met
dezen verzoend of zich bloedig op hem
gewroken had , in de regeering op.
De Argiven hielden de nagedachtenis
van L. en Hypermnestra in eere.
Lyrnessus , Av^OVija'oós , eene stad in
Troas; van waar Lyrnessis, Brisèis.
Lysander, At oavóeos, spartaansch
veldheer en vlootvoogd, even dapper en
kloek als geslepen en sluw. Van den

naar Athene terug, ontsna pte 404 noode
aan de vervolging der 30 (tyrannen)
door de vlucht en leefde , nadat hij
't zijne tot de bevrijding der stad gedaan had , te Athene tot aan zijn dood
(± 352) voor de beoefening en 't onder wijs der welsprekendheid. Van 's mans
talrijke pleitredenen bestaan nog meer
of min volledig ± 30 , die kracht van
taal en klem van betoog aan edele een voudigheid en waardigen ernst paren.
Lysimachïa, Avac^uaxía. 1) Vesting
op de landengte , die den thracischen
Chersonesus met het vastland verbindt,
in 't N.O. der golf Melas , door Lysimáchus 309 gesticht , met de inwoners
van 't naburige Cardia bevolkt, nu
Eksemil.
2) Stad in 't Z.W. van
Aetolie aan een gelijkn. meer, nabij
Pleuron.

jongeren Cyrus wist hij zich door zijn
tong ten behoeve der vloot , met welke
hij langs de kust van Klein-Azie kruiste,
rijke geldsommen te verschaffen , bracht
door de overwinning bij Aegos-Potá-

mos (404) den peloponnesischen oorlog
tot een noodlottig einde , nam , door
verraad geholpen , Athene in en bekroonde zijner waardig dien triomf, na
de slichting der lange muren en andere
vernederingen , door de instelling van
't oligarchisch bestuur der 30 (tyrannen).
Om al zijn willekeur en overmoed tegen
vriend en vijand naar Sparta teruggeroepen, door den satraap Pharnabazus
van landverraad beticht en door de

naijverige koningen van Sparta, met
name door Agesiláus, wien hij zelf aan
de kroon geholpen had, in zijne eigenliefde gekrenkt , besloot Lysander tot
zelfbehoud 't uiterste te wagen en de
erfopvolging te doen vervallen, waardoor hij dacht zich den weg tot den
troon te banen ; doch te midden van
dezen toeleg sneuvelde hij als bevelhebber in den thebaanschen oorlog onder de muren van Haliartus (395) .
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Lysimáchus AvGiµaxos, van Pella,
generaal en vertrouwde vriend van
Alexander d. G. , sedert 323 landvoogd
en later (306) koning van Thracie,
dat hij jaren lang tegen de aanvallen
der barbaarsche en grieksche naburen te
,

verdedigen had : reden waarom hij zich
eerst 315 met Ptolemaeus en Seleucus
tegen den overmachtigen Antigonus
van Syrie verbinden kon. Na den slag
bij Ipsus (301), waar hij Antigonus
hielp verslaan , voegde hij de helft van
Klein-Azie bij zijn rijk , doch vond nu
een nieuwen en even geduchten vijand
in Demetrius Poliorcètes, wien hij echter met behulp van Pyrrhus van Epirus
uit Macedonie verdreef (287). Dezen

liet hij voorloopig dit land regeeren,
doch bracht het in 't volgend jaar onder
zijn eigen scepter. Tegen 't einde
zijner regeering liet hij , hoogbejaard,
op aanstoken zijner tweede gemalin
Arsinoe, de dochter van Ptolemaeus I
(Lagi) , zijn edelen zoon Agathocles ter
dood brengen : eene gruweldaad , die
zijne onderdanen tot het uiterste ver bitterde en Seleucus gereede aanleiding
gaf tot een oorlog tegen Lysimachus,

Lysias , Avoías, een der 10 attische die in een gevecht op de vlakte van
redenaars, te Athene ± 432 uit een Coros aan den Hellespont na dapperen
syracusaansch geslacht geboren, begaf strijd de nederlaag leed en sneuvelde
zich op zijn 15de jaar met een atheen- (281). Hij was een grooter krijgssche kolonie naar Thurii en keerde 411 dan staatsman.
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Machanidas.

Lysippus.

Lysippus, Avertniros, van Sicyon, fabelachtig klinkt, werden, hoe koloseen der beroemdste beeldhouwers van saal ze ook mochten zijn (als de 40
Griekenland, (± 335), die zijne kunst meter hooge Zeus te Tarente, de zontot den hoogsten trap van volkomen- negod op een vierspan te Rhodus, de
heid verhief en met Apelles wedijverde Heräcles te Corinthe), bovenal beval in de afbeelding van Alexander d. G., ligheid en kracht, ziel en leven bedien hij in eiken leeftijd en in allerlei wonderd.
Lysis, At5ots , van Tarente, pythastanden, in 't gevecht, te paard, op
den troon, op de jacht enz. voorstelde. goreïsch wijsgeer, leermeester van EpaIn zijne kunstgewrochten, wier aantal minondas.

M.
M acae , Máxat. 1) Volkstam op de
O.kust van Arabia Felix, bij kaap
M ac é t a, in het tegenw. Mascat. —
2) Volkstam op de N.kust van Libye
(Africa) , tusschen de beide Syrten.
Maccabaei „hamers," helden uit het
geslacht van Judas Maccabaeus , die
hun vaderland Judaea van 't syrische
juk verlosten en er langer dan een
eeuw regeerden (16'1--40).
Macedonia, Maxsóovía, gewest ten
N. van Griekenland , sedert Philippus
(die 't met Paeonie in 't N., met Chatcidice in 't Z. en met Thracie tot aan
de rivieren Strymon en Nestus ver
-grote)nZ.dAgïschez
en Thessalie , ten W. door Epirus en
Illyrie, ten N. door Moesie, ten N.O.
en O. door Thracie begrensd , was aan
3 zijden door hooge gebergten ingesloten en strekte zich over eene opper vlakte van 1200 [] mijlen uit. De
oudste inwoners (Maxshóvss , Mac ed ó n es) waren van thracischen en
illyrischen oorsprong en werden, hoewel ze vroeg in de Z. streken met
grieksche kolonisten uit Argos versmolten, door de echte Grieken met
een oog van minachting aangezien.
Als stichter der macedonische monarchie
werd de Heraclide Caranus (xc avos
„aanvoerder ") geroemd. De taal was
met het dorisch dialect verwant. Tot

aan de regeering van Amyntas 1, den
tijdgenoot van Darius Hystaspis (±
500) , wordt er van Macedonie zelden
gewag gemaakt. Alexander I en Archelàus beijverden zich , hun land in
bevriend verkeer met de Grieken te
brengen en grieksche beschaving derwaarts over te planten. Onder Philippus en Alexander d. G. bereikte
Macedonie als met een tooverslag het
toppunt van macht ; doch werd ten
tijde der Diadochen en Epigonen een
tooneel van verwarring en beroerte.
Dientengevolge ging 't allengs zijn val
te gemoet en bezweek na een jaren langen worstelstrijd met de Romeinen,
die 't 168 in 4 , later in 2 districten
verdeelden en 146 met Illyrie en Thessalie als ééne provincie bij hun rijk
inlijfden.
Maceila, versterkte stad in 't W.

van Sicilie, Z.O.waarts van Segesta.
Mácer, Aemilius, van Verona,
vriend van Vergilius, vervaardigde in
navolging van Nicander leerdichten over
de vogels, de slangen en kruiden (Ornitkogonia , Theriaca en De herbis). —
2) Vriend van Ovidius, bezong mythen
van den trojaanschen oorlog, die de
Ilias voorafgingen.
Macétae , andere naam

der Mace-

doniers.

Machanidas, Maxavl as, tyran van

Machaon.

Maeonia.

Sparta (210--207) , die zich met militair geweld de oppermacht toeëigende
en aan de spits van roofzieke huurbenden den Peloponnesus afliep en bij
Mantinèa tegen Philopoemen sneuvelde.
Maoháon , Maxdow, zoon van Asclepios, met zijn broeder Podalirius
heelmeester in 't leger der Grieken
vóór Troje , voerde de troepen uit
Tricca , Ithóme en Oechalia aan en
werd door Eurypylus , den zoon van
Teléphus , gedood.
MachI es, Mc )vss, volkstam der
Lotophagen in Libye, bij 't meer Triton

Priène in de Icarische zee ; als riviergod vader der nimf Cyáne en grootvader van Caeneus (Maeandrins iuvenis).
Maecenas, C. C i l n i u s, rom. ridder uit een etrurisch vorstengeslacht
te Arretium gesproten, een fijnbeschaafd
en vermogend man , die als boezem
raadsman van Augustus, als-vriend
voorstander der letteren en patroon der
dichters , inzonderheid van Vergilius
en Horatius , zijn naam vereeuwigde.
M aedi , Macuoí , thracische volkstam
aan den W. oever van den Strymon,
op de grenzen van Macedonie.
Mael ius , S p u r i u s, rom. ridder,
die (440) in een tijd van hongersnood
zijn groot vermogen besteedde aan 't
opkoopen van koren , dat voor een
spotprijs of om niet aan de armen
uitgedeeld werd. Door de op zijne
populariteit naijverige patriciers van
volksopruiing en hoogverraad beschuldigd , werd hij voor 't gerecht gedaagd
en na weigering door C. Servilius
Ahàla , den magister equitum van den
dictator Cincinnátus, zonder vorm van

woonachtig.

Macistus , Máxcozos , berg op Euboea, bij Aeschylus vermeld.
Máera , nu Magra , riviertje in Boven-Italie tusschen Ligurie en Etrurie,
valt beneden Luna in de Ligurische
zee.

Macrinus, rom. keizer (April 217-Juni 218 n. C.) , opvolger van Caracalla , wien hij , praefectus praetorio
zijnde, door huurlingen te Edessa had

237

laten vermoorden, werd op zijne beurt
na een onwaardige regeering van 14 proces op het forum overhoop gestomaanden in Syrie door den kroonpre- ken. Zijn vermogen werd verbeurd
tendent Elagabalus , tot wien de troe- verklaard, zijn huis gesloopt (zie AEQUI-

pen, behalve de praetorianen , afvielen, MAELIUM) en zijn korenvoorraad, om
verslagen, op de vlucht in Cappadocie de gisting des volks te sussen , om
niet verdeeld.
achterhaald en ter dood gebracht.
Maenádes, Matváh£s, van gaívoµac
Maerobli , Maxeof tot ,,langlevenden", een aethiopische volkstam bij den „ik raas ". Zie BACCHAE.
Maenàlus, ook M a e n al a, Zó MaíZ. oceaan.
Maerobius , een rom. taalgeleerde (± va),ov Leos , gebergte in Arcadie tus400 n. C.) , wiens 2 werken : Saturnalia schen Megalopolis en Tegëa, lievelings-

(letterkundig tafelgesprek op 't Saturnusfeest gehouden) en Commentarii in
,Somnium Scipionis wegens tal van
bijzonderheden over taal- en letterkunde,
sterre- en tijdrekenkunde, volksgeloof,
zeden, oudheden enz. hooge waarde
bezitten.

Madaura . Zie MEDAURA.

Madytus, Md vros, havenstad op
den thracischen Chersonesus, Z.W.waarts van Abydos.
Maeander , Maíavc^oos, nu Meinder,

rivier in Klein-Azie, ontspringt in 't Z.

van Phrygie nabij Celaenae, vloeit in
een kronkelenden loop tusschen Lydie
en Carie en valt tusschen Myus en

verblijf van Pan (Maenalius deus). Bij
rom. dichters Maenalius, arcadisch;
Maenalis ursa of Arctos , Callisto (zie
ald.), Maenalii versus, herderszangen.
Maenius , C., consul 338, voltooide
met zijn ambtgenoot Camillus de on.
derwerping van Latium en werd o. a.
met een bij den capitolijnschen heuvel
opgerichte zuil (columna Maenia) vereerd. Als censor (318) liet hij balkons
(maeniana) aan de huizen rondom 't
forum bouwen ten behoeve der toeschouwers bij openbare spelen.
Maeonia, Matovía. 1) Oude naam
van Lydie , die zich later tot een gedeelte des lands aan de grenzen van

Malea.

Maeonides.
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Mysie en Phrygie beperkte. Van hier Syrie (190). — 3) A d M a e and rum
heet Homerus, als ware hij uit Maeonie (ij v^ra Matarbpov), nu Inek-basar,
herkomstig, Matov11ys (Maeonides) en aeolische stad in 't Z.W. van Lydie
zijne gedichten Maeoniae ckartae, Mae- (Carie), aan de rivier Lethaeus, die
onium carmen. Eveneens Maeonis , de I er in den Maeander valt , ' met een belydische Omphále of Arachne. — 2) Bij roemden tempel van Artémis Leucorom. dichters = Etrurie, als zijnde 't I phryene (Aevxo p vivn).
naar de overlevering door Lydiers beM go , Máywv. 1) Carthaagsch
volkt. Van hier Maeonius, etrurisch, staatsman (± 550-500), grondvestte
.Maeonidae, Etruriërs.
door de hervorming der krijgskunde

Maeonides, Matoví'ns. Zie MAE- Carthago's macht en vervaardigde een

ONIA

no. 1.

breedvoerig,

hooggewaardeerd werk

Maeótis palus , Mat 5zcs 24ivi , ook over den landbouw , dat later krach Cimmerium of Bosporicum mare, nu tens een senaatsbesluit in 't latijn verzee van Azof, in Sarmatia Europaea taald werd. — 2) Carthaagsch veldtusschen Europa en Azie, die door den I heer uit den tweeden punischen oorlog,
Bosporus Cimmerius (straat van Kaffa) zoon van Hamilcar Barcas, volgde zijn
met den Pontus Euxinus in verbinding I oudsten broeder Hannibal naar Italie,
staat. Van hier M a e ót a e (Maccvzae) vocht roemrijk en werd na den slag bij
als algemeene benaming der scythische 1 Cannae (216) met de tijding dezer zege volkstammen , die langs de kusten dezer I praal en om versche troepen naar Carthago gezonden, voerde 215-- 206 't
zee woonden.
bevel in Hispanie met afwisselend geluk
Maevius . Zie BAVIUS.
I
Magdólus , Máy& », os , Migdol in I en stak 205 naar Ligurie over, om zich
't O. T. , O. grensstad in Beneden- met Hannibal te vereenigen, doch werd
.A.egypte, ten Z.P. van Pelusium.
I in 't gebied der insubrische Gallen (203)
Magi, Máyot, bij de Meden en na dapperen tegenweer ten eenenmale

Perzen klasse van priesters en geleer- verslagen en bezweek op de terugreis
den, van waarzeggers en wonderdoe- aan zijne wonden.
Magontiáoum , stad in Germanie, op
ners, wier oorsprong onzeker is .

Magna Graecia. Zie ITALIA .
J den linker Rijnoever, tegenover den
Moenus (Main) , nu Maintz.
Magna Matér . Zie RHEA.
Máia, Mala, dochter van Atlas en
Magnentius , F l a v i u s Magnus,
rom. keizer in 't Westen (350-353 n. Pleióne , de oudste en schoonste der 7
C.) , ontweldigde Constans den troon Pleiaden , moeder van Hermes , wien
en sloeg , na een dubbele neerlaag I ze in eene grot van den arcadischen
tegen Constantius in Pannonie en in I berg Cyllëne ter wereld bracht. Zie
PLEIADES . Bij de Romeinen werd Maia,
Gallie, de handen aan zich zelven
Magnes, Máyv,s, een der oudere ook onder den naam van Bona dea of
in zijn Fauna, den eersten dag der haar geblijspeldichters van Athene ,
wijde maand Mei (Maius) vereerd, als
goeden tijd veel bijval von.
zegenrijke lentegodin , die de geheele
Magnesia, Mayvnuta. 1) Smalle natuur
op nieuw tot vollen groei en
strook lands , die zich langs de O.kust I
van Thessalie, tusschen de rivier Pe- I bloei gedijen deed.
nèus ten N. en de Pagasaeïsche golfj Maiorianus , F l a v i u s Julius, een
ten Z. uitstrekt. Van hier Magnetis der laatste en betere keizers van 't W.
Argo , als zijnde de Argo te Pagásae rom. rijk (45'7-4G1 n. C.).
Malaca, MdAaxa, nu Malaga, aan in Magnesia gebouwd. -- 2) A d S i
py1um
váó Ecuv2ev), nu Manissa, zienlijke zeestad in Hispania Baetica
stad van Lydie, aan den voet van aan een gelijkn.rivier,phoenicischeden Sipylus op den linkeroever van I kolonie, later rom. municipium.
den Hermus, bekend door de overwin I Malea , M&e'a . 1) Nu Malia, Z.ning van L. Scipio op Antióchus van I oostelijke kaap van Laconie. — 2) Nu
.

-

-

Maleventum.

Manlius .
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Mandéla, sabijnsch dorpje nabij 't
Lesbos.
landgoed van Horatius , nu Bardella.
Maleventum . Zie BENEVENTUM.
Mandubii , volkstam in Gallia LugMaliádes 1Vla) táóes . 1) Nimfen van dunensis , ten N. van de Aeduers , in
kaap- Maria , Z.O. kaap van 't eiland

,

Malis bij de rivier Sperchéus. — 2) het tegenw. Bourgogne, met de hoofdNimfen der kudden of der vrucht stad Alesia (Alise).
-bomen
(uij)a).
Manduria, oude stad in Calabrie,
MãIÍS , MaUs , gewest in 't Z. van aan den straatweg van Tarente naar
Thessalie, aan de Malische golf, tegen- Hydruntum.
over de N.W. punt van Euboea, strekte
Manes , de goede geesten , de zielen
zich tot aan den bergpas der Thermo- der afgestorvenen in de onderwereld
pylae uit. De inwoners (MaAtsis , Ma- (dii Manes) , die door vrome plengoffers
lienses) waren van dorischen oorsprong en gebeden bevredigd of opgeroepen
en behoorden tot het Amphictyonen- werden, van waar op de graven D.
verbond. Zie LAMIA.
M. S. = Dis Manibus Sacrum. JaarMaui , Maoí , indische volkstam lijks werd ter hunner verzoening 't feest
van een buitengewone dapperheid, aan der .Feralia, de allerzielendag (21 Febr.)
weerszijden der rivier Hydraótes , wier gevierd. Ook bij dichters = onderhoofdstad voor het tegenw. Moeltan ge- wereld ; rex Manium , Pluto.
houden wordt.
M anétho , MavEW ov , aegyptisch
Mallus, MaL%^, , oude stad op de priester onder Ptolemaeus Philadelphus
Z.W.kust van Cilicie op een heuvel, (± 260) , bewerkte eene geschiedenis
ten O. van den mond der Pyramus ge- van Aegypte in 't grieksch , uit welke
legen , met een beroemd orakel der nog alleen de lijst der 31 dynastieën bij
mythische stichters Mopsus en A.mphi- Syncellus volledig bewaard gebleven is.
lóchus.
Manilius. 1) C. , tribuun 66, hielp
Mámers = Mars.
met behulp van Cicero en Caesar door
Mamertini (van M a m e r s) „zonen eene wet (lea, Manilia) Pompejus aan
van Mars," oscische'volkstam in Campa- 't legerbevel tegen Mithradates. Zie
nie, dienden in vreemde legers, vooral POMPEIUS . Deze wet, door Cicero en
op Sicilie , waar ze zich na den dood van Caesar ondersteund , door Hortensius
Agathócles (282) in Messàna nestelden en Catulus bestreden , verwekte groote
en er onmeedoogend huishielden (zie gisting in de politieke wereld te Rome
MESSANA) .
en berokkende den voorsteller zelven
Mamurius Veturius . Zie VETURIUS . eene aanklacht, die echter in haar verM amurra, rom. ridder uit Formiae loop gestuit werd. -- 2) Rom. dichter
(bij Horatius spottenderwijze urbs Ma- onder Augustus , die in de Astronomica
murrarum geheeten) , die zich als prae- den sterrenhemel bezong.
fectus fabrum van Caesar in Gallie
Manlius. 1) M. Manlius Caoneerlijk verrijkt had en in buiten - pitol i n u s, een der grootste helden
sponge weelde leefde, door Catullus van Rome , consul 392 en redder van
met bitteren smaad en hoon overladen. 't Capitool bij de overrompeling der
Manclnus, C. Hostilius, consul Gallen (390) , stelde zich krachtig in
137, werd in den oorlog tegen de de bres voor de belangen der plebeNumantijnen meer dan eens verslagen jers, die hem op de handen droegen.
en sloot, tot het uiterste gebracht, een Dit was de voorname reden, dat hij
vrede, dien de senaat als onteerend door de patriciers (met Camillus aan
verwierp. Toen hij deswege, ook met 't hoofd) van hoogverraad aangeklaagd,.
zijn eigen bewilliging, naakt en ge. ter dood veroordeeld en van de Tarboeid door de fetialen als zoenoffer aan pejische rots geworpen werd. — 2) L.
de vijanden uitgeleverd werd, weiger- Manlius Capitolinus Impeden deze hem aan te nemen.
r i o s u s, dictator 362, werd om zijn
onredelijk gedrag, ook jegens zijn
Mandane. Zie CYRUs no. 1.
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Mantinea.

Marcellus.

zoon , in staat van beschuldiging gesteld , doch door dezen op edelmoedige
wijze gered. — 3) T. Manlius Tor
q u a t u s, zoon des vorigen , een der
eerste helden uit de gouden eeuw der
republiek, werd in zijn jonge jaren
door zijn vader op 't land in volslagen
afzondering gehouden , doch verwierf
zich als krijgstribuun in den gallischen
-oorlog (361) grooten roem in een tweegevecht met een reusachtigen Gallier,
wien hij doodde en een gouden halsketen als buit ontnam ; van waar de
eernaam Torguatus. Later was hij tweemaal dictator (353 , 349) en driemaal
consul (347, 344, 340), behaalde in
zijn derde consulaat met . zijn ambtgenoot P. Decius Mus de schitterende

in eene vlakte, waar Theseus den
marathonischen stier vervolgde en de
eeuwig gedenkwaardige slag tusschen
de Atheners en de Perzen geleverd werd

-

,

-

overwinning bij den Vesuvius op de
Latijnen, doch bezwalkte zijn roem,
door aan zijn dapperen zoon, die zich
tegen de legerorder buiten 't gelid met
een der vijanden in een tweegevecht
gewaagd had, 't doodvonnis te laten
voltrekken. De bittere herinnering aan
,deze strafoefening bleef in 't bekende
-Manliana imperia leven.

M anti n éa , Mavzíveta , eene der
oudste en eerste steden van Arcadie,
op de grens van Argólis , aan 't riviertje Ophis, beroemd door den veldlag tusschen de Spartanen en Thebanen (362). Hoewel een tijd lang de
meesteres der overige steden des lands,
moest ze zich later aan Sparta overgeven en werd om haren afval van 't
Achaisch verbond door Arátus zwaar
getuchtigd of zoo goed als vernietigd
en ter eere van Antigónus Doson Antigonia genoemd. Keizer Hadriánus
herstelde den ouden naam. Bouwvallen
te Paleopoli.
Mantua, oude tuscische stad in Gallia Transpadána op een eiland in de
rivier Mincius, met Andes, waar Vergilius geboren was, in de buurt.
Mantus, etrurische god der onderwereld, die met den rom. Dis Pater
vergeleken wordt.
Maracanda, zá Maeáxavóa, nu
Samarcand, hoofdstad van Sogdiána,

in 't N. des lands.
Marathon , Maeakbv, vlek op de
O.kust van Attica, ten N.O. van Athene,

(490) .

Maráthus , Máea^os , van ouds her
welvarende koopstad in Phoenicie tegen
nabij Antaradus.
-overAádusn
Marath usa , Ma^Oá8ovcva , eilandje
in de Aegeïsche zee , aan de kust van

Ionie, nabij Clazoménae.
Marceilus , M. Claudius. 1) Beroemd veldheer uit den tweeden punischen oorlog, om zijn onversaagde
dapperheid ,,'t zwaard der republiek"
genoemd , bedwong in zijn eerste consulaat (222) de Insubriers en onder
Boven -Italie, redde na den slag-wierp
bij Cannae (216) als praetor 't overschot
des legers en versloeg Hannibal onder
de muren van Nola. In zijn derde
consulaat (214) naar Sicilie gezonden,
belegerde hij 't afvallige Syracuse te
land en ter zee en nam de met behulp
van Archimédes 2 jaren lang verdedigde
stad (212) stormenderhand in. Ten
vierden male consul (210) zat hij in
Italie Hannibal rusteloos op de hielen,
doch leed bij Canusium een gevoelige
neerlaag; in zijn vijfde consulaat (208)
sneuvelde hij nabij Petelia , door Hannibal in eene hinderlaag gelokt. — 2)
Een edel , braaf, krijgshaftig Romein,
kleinzoon van den grooten Marcellus,
bekleedde driemaal het consulaat (166,
155 , 152) en vocht voorspoedig in Hispanie. — 3) Laatste telg dezer doorluchtige familie , zoon van C. Claudius
Marcellus en Octavia. Augustus, de
broeder van Octavia, nam den veel
jongeling als zoon aan en-belovnd
gaf hem zijne dochter Julia ten huwelijk (25) , zoodat vrij algemeen geloofd
werd , dat hij hem tot opvolger bestemde. Een plotselinge dood rukte
Martellus , volgens sommigen ten gevolge van vergif hem op last van Livia
toegediend om haren zoon Tiberius de
kroon te verzekeren, te Baiae in den
ouderdom van 20 jaren uit het leven
(23) en verijdelde een blijde toekomst
voor 't rom. rijk tot diepen rouw van
alle rangen en standen, wier lieveling
hij was. Zijner nagedachtenis wijdde

Marciana silva.

Marius.
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Vergilius in de Aeneis aandoenlijke reddeloos verslagen en door een Spartaan gedood (479).
klaagtoonen (VI. 861— 8&7).
Mare mortuum = Asphaltites laces.
Marciána silva , vroeger A b n o b a
Mareótis , district van Beneden -Aem o n s , tegenw. Schwarzwald.
Marciánus, Felix Capella, uit gypte , N.W.waarts van 't eig. Delta,
Madaura (± 470 n. C.) , vervaardigde door zijn krachtigen wijn (vinum Maeen geleerd, maar ongeordend werk reoticum) bekend en aldus genoemd
half in proza half in poëzie , dat onder naar de hoofdstad M a r e a (Mapea) ,
den . titel van Satira of Satiric8n een die aan den Z. oever van 't door den
encyclopedisch overzicht der 7 vrije canobischen Nijlmond en door kanalen
gevoede meer M a r e ó t i s gelegen was
kunsten behelst.
Mare us , een italiaansch waarzegger, en Alexandrie -tot haven diende voor
wiens profetieën (carmina Marciana) Nijlbooten ; nu Marioet.
Margiána, Maoytavi provincie van
in 213 ontdekt en op 't Capitool met
de sibyllijnsche boeken bewaard wer- 't perzische rijk, ten O. door Bactriana,
ten N.O. en N. door de rivier Oxus,
den.
Marcomanni , Maoxógavvot „grens - ten W. door Hyrcanie begrensd , met
bewoners ," de geduchtste der suebi- de latere hoofdstad Antiochia (M a rsche volkstammen in Germanie aan g i a n a) aan den M argus , de hoofdden Rijn en Main , bij Caesar 't eerst rivier des lands.
Marianae fossae. Zie FOSSA.
vermeld , die onder aanvoering van
Mariandyni , Ma Lotav^vvoí, volkstam
Marbod (Maroboduus) 't land der Bojen
(Bohemen) overmeesterde en zich Z. in 't N.O. van Bithynie.
waarts tot den Donau uitstrekte. In
Marica, nimf, werd door de bewoverbond met de Quadeii en andere ners van Minturnae in een gewijde
germaansche stammen bestookten ze grot en in een heilig woud bij den
rusteloos 't rom. grensgebied. Voor mond der rivier Liris vereerd. Van
een tijd door Nerva en Trajanus be- daar heeten de omstreken van Minteugeld , voerden ze (166-180 n. C.) turnae bij Horatius Maricae litora.
een bloedigen oorlog tegen M. Aure- In de naburige pales of locus Maricae
lius, wiens zoon Commódus hun bij hield Marius zich voor zijne vervolgers
zijne troonsbeklimming den vrede af- verborgen.
kocht (180). Na zware verliezen tegen
Marls , Md t , rivier in Dacie , nu
de Gothen verdwenen ze tijdens de Maros , die met de Theiss vereenigd
groote volksverhuizing.
in den Donau valt.
Mardi, Mde3ot, een machtige en oor
Marius , C. 1) Rom. veldheer van
-logzuchtiervsamnMd,Hyr- onaanzienlijke geboorte uit een dorp
canie en Margiana , langs de Z.kust bij Arpinum, die door buitengewone
der Caspische zee.
krijgstalenten en onverwrikte geestMardonius , Ma ioóovcos, een perzisch kracht tot de hoogste rangen opklom;
edelman, zoon van Gobryas en schoon- levenslang de geharde , gevaar en dood
zoon van Darius Hystaspis, werd 492 trotseerende soldaat, die een ingekantegen Griekenland gezonden, doch ver- kerden haat tegen den adel voedde.
loor zijne vloot door storm bij 't voor- Toen hij 't eerst onder Scipio voor
gebergte Athos en zijn landleger groo- Numantia (134) diende, gaf hij tertendeels onder de aanvallen der Brygen, stond voldingende bewijzen van zijn
een thracischen volkstam. Onder Xer- militair genie, dreef als tribuun 119
xes dreef hij een tweede onderneming aan 't hoofd der volkspartij met alle
door , werd na de neerlaag bij Sa- kracht eene wet tegen de omkooperijen,
lámis (480) in Thessalie achtergelaten die de adel zich bij de stemmingen
om er te overwinteren en in 't voor - veroorloofde, door en trok als proj aar den oorlog te hervatten, doch praetor (114) naar Hispanie, waar zijn
bij Plataea door de verbonden Grieken karakter algemeene achting inboezemde.
,
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Marius.

Maronea.

Zijn krijgsroem vestigde hij in den
oorlog tegen Jugurtha van Numidie,
wien hij (109) als legaat van den consul Metellus bevocht , weldra (107) als
consul tot het uiterste bracht en (106)
door 't verraad van Bocchus gevangen
nam. Te gelijker tijd werd Italie in

terug. Aan 't hoofd van een bandieten leger trok hij met Cinna, den Tiber
opgevaren , Rome als veroveraar binnen , vierde dagen lang de bitterste
wraakzucht bot en benoemde ten slotte
zich zelven en zijn handlanger Cinna
tot consuls voor 't volgend jaar (86) ;
doch op den 18den dag na de aan
zijn ambt bezweek hij-varding
onder den last der doorgestane bekommeringen in den ouderdom van 71 jaren.
Zijner asch was ook de rust in 't graf
ontzegd ; Sulla liet haar in de Anio
verstrooien. — 2) Aangenomen zoon
des vorigen , deelde in de latere lotgevallen zijns vaders , werd als consul (82) door den uit Azie teruggekeerden Sulla na een bloedig gevecht
bij Sacriportus verslagen en bezette
Praeneste , waar hij belegerd en tot het
uiterste gebracht, zijn leven verloor.
— 3) Eigenlijk C. Amatius, wierp zich
(± 45) als zoon of wel als kleinzoon
van den grooten Marius op (van daar
Pseudo-Marius), werd door Caesar verbannen en op last van Antonius,
als een gevaarlijk fortuinzoeker, zonder
vorm van proces ter dood gebracht.
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't N. door de Cimbren en Teutonen
en Marius, als Rome's eenige
redder, 4 jaren achtereen tot consul
(104-101) gekozen , om 't gevaar te
keeren. Bij Aquae Sextiae (Aix) bracht
hij (102) de Ambronen en Teutonen een
volslagen heerlaag toe, eveneens de
Cimbren (101) bij Vercellae in de vlakte
van Verona en werd bij zijn terugkeer
ten zesden male tot consul verheven
(100) . Van dat tijdstip af begon Marius misbruik van zijne macht te maken, verwijderde * zijn vroegeren mededinger Metellus, 't hoofd van den adel,
uit de stad en heulde met volksmen ners als Saturninus en Glaucia, die hij
echter weldra in de ure des gevaars
aan hun lot overliet. Na zijn consulaat vertrok hij , als bij beide partijen
verdacht en geen man voor vrede,
naar Cappadocie om Mithradates op te
ruien, oogstte in den bondgenootenoorlog (91) nieuwe lauweren , doch verliet nog vóór den afloop 't krijgstooneel,
om te Rome naar 't consulaat en 't
opperbevel tegen Mithradates , die intusschen 't zwaard getrokken had , te
dingen. Dan , de senaatspartij ze gevierde en beide waardigheden werden
aan haren beproefden voorvechter Sulla
opgedragen (88). Toen Marius zich
evenwel door 't plebs tot veldheer benoemen liet en zich met geweld aan
't leger wilde opdringen, . ja op zijne
tegenpartij te Rome bloedige wraak
nam, rukte Sulla, met vliegende vaandels van Nola opgebroken, de stad
binnen. Marius werd op de vlucht
edreven; eerst na weken zwervens in
e moerassen van Minturnae ontsnapte
de rampzalige grijsaard over zee aan
een van alom dreigenden dood. Ook
in Africa, waar hij landde, was voor
hem rust noch duur. De tijding, dat
de consul Cinna (87) tegen Sulla opgestaan en door Octavius verdreven
was, riep den balling ijlings naar Italie
bedreigd

g

Marmar ca , Ma Lo,uaetx, , nu Barca,
't gebied der M ar m a r i d a e in N.Africa tusschen Cyrenaïca en Aegypte,
met de oase Augila en 't beroemde
Ammonium in 't binnenland.
Máro , Vergilius. Zie VERGILIUS.
Maroboduus, vorst der Marcoman-

nen , te Rome aan 't hof van Augustus
opgevoed (4-1 v. C.) , stichtte binnen
korten tijd met echt-rom. politiek en
taktiek een machtig rijk in 't hart van
Germanie ; maar al spoedig door de
Romeinen bedreigd en door Arminius,
den vorst der Cheruscen , in slag op
slag verzwakt en door de zijnen ver
zocht hij zijn toe--laten(19.C),
verlaat in Italie, waar Tiberius hem
tot aan zijn dood (37) te Ravenna
wonen liet.

Maronéa , Maethvsta , nu Marogna,

aloude stad der Ciconen op de Z.kust
n
van Thracie nabij
't meer Ismáris ,
later kolonie van hios , tot in lateren
tijd beroemd door den voortreflijken
wijn; in de Odyssee vermeld als 't
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Marpessa.

Marsyas.

verblijf van den held Maro, den zoon
van Euanthes en kleinzoon van Dionysus en Ariadne , priester van Apollo
en vriend van Silënus, die Odysseus
gastvrij onthaalde en rijkelijk begiftigde.
Marpessa, Máennaoa. 1) Dochter
van Euènus. Zie IDAS. -- 2) Berg op
't eiland Paros, die 't beroemde parisch
marmer leverde; bij Vergilius Marpesia

ker," door Augustus op 't forum Augusti na de overwinning op Brutus en
Cassius gesticht ; ja Rome zelf was bij
uitnemendheid de stad van Mars (Mavortis orbs , Mavortia moenia bij Vergilius).
Marsaci , voikstam N.waarts van de
Caninefaten in het tegenw. N.-Holland
woonachtig.
Marsi. 1) Sabellische volkstam van
buitengewone dapperheid in Samnium
te midden van een door de Apennijnen
ingesloten bergkom , waarin 't meer
Fucïnus ligt, met de hoofdstad Maruvium. Als onverzoenlijke vijanden der
Romeinen , met welke ze 304 tegen
wil en dank een verbond gesloten hadden , stelden ze zich (91) aan de spits
der Italianen in den bondgenootenoorlog , die van daar ook de marsische
(Marsicum bellum) heet. Voor 't overige
waren ze als wondheelers , toovenaars
en slangenbezweerders befaamd en gingen deswege voor afstammelingen van
een zoon van Circe door. Van hier
bij Horatius Marsa naenia , tooverformulier. — 2) Volkstam in 't NW . van
Germanie, die zich met de Cheruscen
tegen Rome verbond en Varus hielp
verslaan , doch eerlang uit de rij der
germaansche volken verdween.
Marsus, D o m i t i u s, rom. punt-, helden- en minnedichter onder Augustus.
Marsyas , Maeevas. 1) Phrygische
satyr , die de door de godin Athene
weggeworpen fluit bespeelde en zich
met Apollo in een muzikalen wedstrijd
waagde, onder voorwaarde dat de overwonnene zich aan de genade van den
overwinnaar overgeven zou. Apollo,
die met de citer naar de uitspraak der
Muzen verreweg de kroon spande , bond
den vermetelen fluitspeler aan een boom
en stroopte hem 't vel af, dat te Celaenae in eene grot , waar de rivier Marsyas uit het bloed van den gevilde
ontsprong, opgehangen werd en zich
naar 't verhaal bij fluitspel van genot
bewoog, doch bij citerspel roerloos
bleef. Evenals in andere steden stond
te Rome op de markt een standbeeld
van Marsyas ten teeken van strenge
gerechtigheid. — 2) Rivier in Cane,
16*

sates.

Marpessus , Marioaos, stad in
Troas , bij den berg Ida , zetel der
sibylle Herophile (Marpesia virgo).
Marrucini, klein maar dapper volk
van sabellischen stam in Samnium langs
den rechteroever der rivier Aternus,
door de Vestiniers ten N. , de Marsen
ten W. , de Peligners en Frentanen
ten Z. en de Adriatische zee ten O.
begrensd , met de hoofdstad Teáte en
de havenstad Aternum , sedert 304,
te gelijk met hunne naburen, aan Rome
onderhoorig.
Marruvium. Zie MARUVIUM.
Mars , ook M a v o r s, de sabijnsche
M a m e r s, oud -italiaansche god van
landbouw en oorlog , genoot bovenal
te Rome als stamvader des volks hooge
veneering onder den naam van Marspáter, Maspiter = Mars pater, had er een
eigen offerpriester (,Hamen Martialis)
en werd als god van den oorlog Gradivus, als god van den landbouw Silvanus, als bewaker van den burgerstaat
Quirinus bijgenoemd. De 12 Saliërs,
zijne priesters, voerden in de maand
Maart met de ancilia bij wijze van
processies onder lofzangen wapendansen naar en rondom heiligdommen der
stad uit; 't hem gewijde Campus Martius, met een altaar van den god ongeveer in 't midden, was voor wapenoefeningen bestemd; de wedrennen te
paard (equine) stonden onder zijne
hoede en bij de inzegening der akkervelden werd hij door de Fratres Arvales aangeroepen. Van de maanden was
hem Maart (Martius) geheiligd, van
de, dieren de wolf, de specht en 't
paard. Onder de tempels van dezen
echt-rom. god was geen tweede zóó
prachtig als die van Mars Ultor „wre-

Martialis.

Massilia.

Alabanda en valt aan de
Z.zijde in den Maeander tegenover
Tralies. — 3) Kleine , fel stroomende
rivier in Phrygie , ontspringt op de
markt der stad Celaenae onder de Acropolis en valt bij Apamëa in den Maeander.

latere 50 jaren onder voortdurende
vijandelijkheden met Carthago , ver
macht zijner kroon en den-hogde
bloei des lands en stierf na een heilzaam , met despotieke hand gevoerd
bestuur (148) op 90jarigen leeftijd nog
in de volle kracht van lichaam en
geest, 't uitgestrekte rijk aan 3 zonen
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vloeit voorbij

Martiális , M. V a 1 e r i u s, rom. punt-

,dichter uit Bilbilis in Hispanie (± 40102 n. C.), begaf zich ± 64 naar Rome
en keerde ± 98 naar zijne geboorte -stad terug , waar hij stierf. De puntdichten (Bpigrammata) van Martialis
in 15 bkn vloeien over van fijn ver
geestigen luim, maar worden-nufte
•door onkiesche taal , lagen spot en
kruipende vleierij , met name jegens
Domitiánus, ontsierd.
Marus , rivier in Dacie , nu March
of volgens anderen Maros (zie Maria).
Maruv um , oude hoofdstad der Marsen (bij Vergilius Maruvia sens) , aan
,de O.zijde van 't meer Fucinus gelegen.
Maseas , Maix ás , rivier in 't Z.O.
van Mesopotamie , die rondom de stad
Corsate vloeit en in den Euphraat valt.
Masinissa , koning der Massyliers
in 't O. gedeelte van Numidie , even
begaafd van lichaam als van geest,
werd te Carthago zorgvuldig opgevoed
en in grieksch -rom. letterkunde onderwezen. In zijn jongere jaren (213)
versloeg hij , op de vergrooting van
zijn erfgebied bedacht, Syphax, den
naburigen koning der Massaesyliers in
W. Numidie , die zich door de Scipio's
tot bondgenoot had laten werven en
vocht sedert 212 in Hispanie onder
Hasdrubal met roem tegen de Romeinen , wier partij hij echter, na de neer laag der Carthagers bij Baecula (210)
en na een mondgesprek met Scipio,
omhelsde. In Africa teruggekeerd,
werd hij door de Carthagers en door
Syphax in 't nauw gebracht en uit de
laatste plek gronds van zijn erfgebied
verjaagd, doch 204 door Scipio in zijne
bezittingen hersteld en na den slag bij
Zama (202) , in welken hij de ruiterij
op den rechtervleugel aanvoerde, met
de grootste helft van 't rijk van Syphax
begiftigd. Als Rome's uit berekening
getrouwe vriend regeerde Masinissa de

Micipsa , Mastanabal en Gulussa nalatende.

Maspiter = Mars Pater. Zie MARS.
Massaesylii, een volkstam in 't W.
van Numidie.

Massagëtae, Madoay'rat, scythische
nomadenstam , die zich aan de N.O.zijde der Caspische zee en boven den
Jasartes tot diep in Midden -Azie uitstrekte.

Mass eus, berg in 't N.W. grensgebied van Campanie , in de nabijheid
van Sinuessa , door den edelen wijn,
die op de zuidelijke helling groeide,
beroemd; nu Mondragone. De Falerner
behoorde op de zich O.waarts uitstrekkende hoogten te huis.

Massilia , Macoa),ía , nu Marseille,
van ouds her wijdberoemde zee- en
handelstad op de Z.kust van Gallia
Narbonensis , ± 600 door de Phocaeërs
op een rotsachtige, van 3 zijden door
de zee bespoelde landtong gesticht,
met eene haven , die tot de fraaiste der
oude wereld behoorde. Te midden der
barbaren hielden de inwoners (Maaatí^tc rac, Massilienses) onverbasterd aan
hunne grieksche leef- en denkwijze
vast. In hunne bedrijvigheid vonden
ze eene rijke bron van welvaart en
bloei, 'terwijl ze hunne handelsmacht
door tal van kolonies en factorijen bevestigden. Al vroeg stond Massilia
met Rome in bevriende verstandhouding , aan welke zij onder alle omstandigheden getrouw bleef. In den burgeroorlog (49) de partij van Pompejus
toegedaan, werd ze door Caesar na
een langdurig beleg ingenomen met
verbeurte van hare vloot en andere ver dedigingsmiddelen , als ammunitie en
staatsgelden. Hoe zwaar ook door dezen
slag getroffen , bleef Massilia toch eene
stad van hoog belang, in 't bijzonder
door fijne beschaving, door liefde voor

Massylii.

Maximianus.
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kunst en wetenschap (welsprekendheid ,
wijsbegeerte, aardrijkskunde , taal- en
letterkunde) tot in later tijd een gezocht verblijf van geletterden en geleerden , reizigers en ballingen. Uit
de oudheid zijn weinig gedenkteekenen
overgebleven.
Massylii, een volkstam in 't 0. gedeelte van Numidie.
Mastanábal. Zie MASINISSA.
Masurius Sabinus. Zie SABINUS

bevolking (M a u r i, Maveot) , bewoond
en uitermate vruchtbaar in wild en
tam gedierte , edelgesteenten , koren,
hout enz. , eerst sedert den jugurthijnschen oorlog (106) aan de Romeinen
bekend, onder Claudius benevens 't
gebied der Massaesyliers tot aan de
rivier Ampsaga eene rom. provincie
en verdeeld in 1) Tingitana ten W.
met de hoofdstad Tingis (Tanger) en
2) Caesariensis ten. 0. met de hoofdstad Iulia Caesarèa.
no. 5.
Mater Matuta, oud -italiaansche goMauri, Mauritania. Zie MAURETANIA.
din van 't eerste morgenkrieken, later
Maurusia = Mauretania.
te Rome met Leucothéa vereenzelvigd
Mausólus , Mavocoí os , koning van
en op 't feest der Matraláa (11 Juni) Carie of eig. perzisch satraap onder de
vereerd:
regeering van Artaxerxes Mnemon,
Matiána , Mazca,n , 't Z.westelijkst 362-361 afgevallen , bracht zijn zetel
gewest van Media Atropatène langs van Mylása naar Halicarnassus , dat hij
't gelijkn. grensgebergte van Armenie aanzienlijk vergrootte , over en speelde
en Assyrie.
in de politiek een dubbelzinnige rol
Matinus, berg of voorgebergte van door o. a. bij de Rhodiers op slinksche
Apulie op de grens van Calabrie , een wijze de democratie ten val te brengen

uitlooper van den Gargánus, door Horatius , die in 't naburige Venusia geboren was , wegens de welriekende
kruiden en den geurigen honig geroemd , nu Matinata.
M atisco , nu Macon , stad der Aeduers in Gallia Lugdunensis aan de rivier
Arar (Saone).
Matrona, nu Marne, rivier in Gallia
Lugdunensis , ontspringt in 't land der
Lingonen nabij de Mosa (Maas) en
valt onder Lutetia (Parijs) in de Sequána (Seine).
Mattiaei , germaansche volkstam, tak
der Chatten , aan den 0. Rijnoever (in
't tegenw. Nassau tusschen de Main
en Lahn) , met de hoofdsteden M a tt i c u m of M a t t i u m (Maden) en
Aquae Mattiacae (Wiesbaden).

Matüta. Zie MATER MATUTA.
Matutinus pater, Janus, als god

van den vroegen morgen, die den dag
opent.

en (357) Rhodus , Chios en Byzantium
tot den bondgenootenoorlog tegen Athene op te zetten. Voor 't overige bleef
hij niet in gebreke , zijne regeering
naar vermogen op te luisteren. Ter

zijner nagedachtenis loofde Artemisia,
zijne gemalin en zuster , aanzienlijke
sommen voor de vervaardiging der
beste lofrede uit en stichtte ze met
nog schitterender gevolg een praalgraf
(Mausoleum) , dat om al zijn pracht en
heerlijkheid van bouw- en beeldhouwkunst onder de 7 wonderen der wereld
geteld werd en nu voor een gedeelte
weder opgegraven is.

Mayors = Mars.
Maxentius, M. Aurelius Vale-

r u s, rom. keizer (306-312 n. C.) ,
nam , na de aftreding van zijn vader
Maximianus als opvolger voorbijgegaan,
Rome in en liet zich tot keizer uitroepen. Door Galerius zonder gevolg
beoorloogd, vond hij een machtiger
tegenstander in Constantijn d. G. en
verdronk, na eene neerlaag over de
Milvische brug naar Rome ontvluchtende , in den Tiber, 30 jaren oud.

Mauretania, Mavpov.ta, nu Fez
en Marocco, bergland in 't W. van
N.Africa tusschen de Atlantische zee
ten W., de Middellandsche zee ten
N. , Numidie ten 0. en Gaetulie ten
MaximiAnus. 1) M. Aurelius,
Z., door eene landbouwende, doch rom. keizer (286-305 n. C.) van lage
ook half nomadische en krijgzuchtige geboorte uit Pannonie, generaal onder
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Maximinus.

Aureliánus en Probus, later ambtgenoot van Diocletiánus , met wien hij
(305) tegen wil en dank afstand deed.
Door zijn zoon Maxentius, die tot
keizer uitgeroepen was, uit Rome ver
overal elders afgewezen,-drevn
nam hij ten slotte de wijk naar zijn
schoonzoon Constantijn in GFallie , stond
hem naar 't leven en werd , na de ontdekking van den aanslag, op de vlucht
te Massilia gedood (310). — 2) G a-

lerius Maximiànus, gew. G a1 e r i u s genoemd, rom. keizer (305311 n. C.), volgde, na dappere krijgsbedrijven , met Constantius zijn schoonvader Diocletianus, die beide (292) tot
caesar verheven had, in de regeering
op , beoorloogde Maxentius in Italie
en stierf aan een langdurige, pijnlijke
ziekte (Mei 311).
Maximinus. 1) .Iulius Verus,
rom. keizer (235-238 n. C.) , opvolger van Alexander Sevërus , geboren
Thraciër , even sterk van lichaam als
hardvochtig van geest , klom spoedig
op in de rom. legers , werd te Maintz
tot keizer uitgeroepen en , hoe dapper
anders ook, wegens zijne bloeddorst
door de soldaten vóór A q uilëja vermoord. — 2) Galerius Valerius,
rom. keizer (311-313 n. C.) , zusterszoon van keizer 0-alerius, na wiens
dood (311) hij, als vroeger benoemde
caesar en bestuurder van 't Oosten,
Licinius met de wapenen den troon
betwistte , doch werd bij Adrianopel
reddeloos verslagen en nam op de
vlucht te Tarsus vergif.
Maximus, Magnus Clemens,
rom. keizer (383 n. C.) in 0-allie, Britannie en Hispanie na de vermoording
van O ratianus , door Theodosius (388)
overwonnen en ter dood gebracht.
Maximus TyrÍus, vanTyrus, grieksch
rhetor en neoplatonisch wijsgeer (±
180 n. C.), van wien nog 41 rede- en
zedekundige vertoogen overgebleven
zijn.

M axyes , Md fives , volkstam in de
nabijheid van Carthago, aan den linkeroever der rivier Triton, bestreken
zich, volgens Herodótus, met menie
en lieten 't haar ter rechterzijde groeien.

Media.

Mecyberna, M^xv f eeva , stad op

de N.O.kust der landtong Sithonia,
boven aan de Toronaïsche golf.
Medaura , bloeiende kolonie in N.Africa , op de grens van Numidie , naar
de zijde van 0-aetulie , geboorteplaats
van Appulejus.
Medéa, MMdeta, dochter van den
colchischen koning Aeëtes , die door
hare toovermiddelen Iàson uit liefde
in staat stelde 't gouden vlies te bemachtigen , volgde hem naar Grieken
sneed , om zich aan de vervolging-land,
van haren vader te onttrekken, haren
broeder Apsyrtus in stukken en strooide
zijne leden langs den weg. Door
Iason ter wille van de corinthische
koningsdochter Creüsa verlaten, nam
ze bloedige wraak op haren trouwe
echtgenoot door met eigen hand-lozen
de 2 uit hun huwelijk gesproten kinderen en met een vergiftigd bruiloftskleed zijne bruid van 't leven te berooven; waarna ze op een met gevleugelde draken bespannen wagen naar
Athene (of Thebe) vluchtte. Over hare
latere lotgevallen loopen- de verhalen
nog al uiteen. Zie verder APSYRTUS
en IASON.

Medëon , Ms ewv, stad 1) in Acarnanie, nabij de Ambracische golf, —
2) op de kust van Phocis nabij Anticyra, — 3) in Boeotie bij Onchestus
en 't meer Copáis, — 4) der Labeaten
in Dalmatie , nabij Scodra.
Media , Mipía, Madai in 't O. T.,
volkrijk , uitgestrekt en vruchtbaar
bergland in Azie , met de onder den
als eersten koning vermelden Deióceg
(± 700) gestichte hoofdstad Agbatána;
ten N. door de Caspische zee , ten W.
door Armenie en Assyrie, ten Z. door
Susiana en Persis, ten O. door Parthie
en Hyrcanie begrensd. Onder de regeering van Astyäges (584-549) werd
Medie na korten tijd van bloei door
Cyrus aan Perzie onderworpen , na den
dood van Alexander d. G. onder de
Seleuciden in Groot-Medie en Atropatene verdeeld en later door de Parthen
veroverd. Bij de Grieken ging de
naam van Meden op de Perzen, bij
de Romeinen op de Parthen over. Bij

Megara.

Mediae murus.
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— Euphraat. Nedusaeus equus , Pegasus ; .Medusaeus
Horatius Medum lumen =
Mediae murus, Mipías zsixos, de ƒons , Hippocrène.
medische muur , 20 p arasangen lang ,
Megácles , .1l2sya. 1) Een der
100 voet hoog en 20 dik, liep van Alcmaeoniden , die als archont te
den Euphraat tot den Tiger op de Athene , de aanhangers van Cylon ,
smalste tusschenruimte dezer rivieren tegen eer en eed den ondergang betusschen Mesopotamie en Babylonie. rokkende. — 2) Aanvoerder der geMediolánum , celtische stedennaam. matigde partij (Paraliërs) , die door
1) Nu Milaan, hoofdstad der Insubriërs Pisistrátus (560) uit Athene verdreven
aan gene zijde van den Padus (Po) , werd , later terugkeerde , maar nogdoor de Romeinen 222 veroverd en maals (537) voor zijne tegenpartij 't
als municipium sterk bevestigd, in den veld ruimde.
lateren keizertijd telkens meer vergroot
Megaera . Zie EUMENIDES.
en verfraaid, als zetel van kunst. en
Megalopolis , MeyaB^to),cs , jongste
letterstudie Nieuw-Athene genoemd en maar aanzienlijkste stad van Arcadie,
sedert Diocletianus tot Attila 's ver- in Maenalie , op de grens van Messenie,
overing de gewone residentie der kei- aan. beide oevers van den Helisson
zers van 't W. rijk. — 2) Nu Saintes, door Epaminondas na den slag bij
hoofdstad der Santonen in A quitanie , Leuctra (371) gesticht en met de beN. O.waarts van den mond der Ga woners van 38 dor p en en vlekken uit
rumna (Garonne).
den omtrek bevolkt, later eene der
Mediomatrici , volkstam iin 't Z.O. hoofdsteden van 't Achaïsch verbond
van Gallia Belgica aan den Rijn en en deswege door Cleoménes van Sparta
de Moezel , ten Z. der Treveri , ten g rootendeels verwoest. Philopoemen en
O. der Remi, met de hoofdstad Divo– Polybius waren te Megalopolis gebodurum (later Mettis, nu Metz).
ren. Onder de weinige bouwvallen
Mediterranéum mare , Middelland- zijn die van den schouwburg (den groot.
ache zee. Zie INTERNUM MARE .
sten van geheel Griekenland) de voorMedoáCU3 , rivier in N.Italie , valt naamste.
bij Edron, de haven van Patavium
Megára , zá Msya^oa. 1) Hoofdstad
(Padua), in de Adriatische zee.
van Megaris, aan de O.zijde tegenover
Medobriga , stad in Lusitanie, aan 't eiland Salamis gelegen, met de burcht
den straatweg van Emerita naar Alcath e. De haven Nisaea (Niaata)
Scalabis.
lag op 8 stadiën afstands van de stad.
Medócus, Mr^3oxos, vorst der Odry- Toen de Atheners Megara in bezit
sen in Thracie , leefde 405 in bevriende hadden (461-445) , verbonden ze beide
verstandhouding met Alcibiades en door 2 lange muren ,
na de verwerd (390) door tusschenkomst van drijving der Athener door de MegaThrasybulus voor de atheensche be- riers weder geslecht werden. Vlak vóór
langen gewonnen. I
de kust, O.waarts van Nisaea, lag 't
Médon . Zie CODRUS.
ter beveiliging der haven versterkte
Meduli, een kustvolk in Aquitanie, I eilandje Minoa (Mtva>a). Te Megara
Z.waarts van den mond der Garumna waren de dichter Theognis en de wijs(Garonne) , in het tegenw. Medoc.
geer Euclides , die de megarische secte
Medulli , volkstam aan de O. grenzen stichtte , geboren. — 2) Stad ep de
van Gallia Narbonensis en op de Zee- J O.kust van Sicilie, ten N. van Syracuse,
Alpen (in tegenw. Savoye).
I door Boners van Megara in Grieken MedullÏa, albaansche kolonie in 't land ± 708 gesticht ter plaatse van
land der Sabijnen, N.O.waarts van 't vroegere stadje Hybla en van daar
Rome, tusschen den Tiber en de Anio I Meg ar a Hy b 1 a (MÉya Loa "Yfli%a)
gelegen.
geheeten , ten tijde van Gelo aan
Medusa, Me^Sovoa , eene der (dor- i Syracuse gebracht, onder de Romeinen
goners (zie aid.). Van hier bij dichters geheel vervallen.
-
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Megaris.

Melanthus.

Megáris , Msyaeís. 1) Gewest van tera in Hispanie , onder Claudius of
Griekenland , niet grooter dan 8 ❑ Caligula , auteur van een geographisch
mijlen , tusschen de Corinthische golf handboek (De chorographia libri III).
ten O. en de Saronische golf ten W.; Melampus, Mead roes, zoon van
door Boeotie ten N. , Attica ten N.O., Amythàon en Idoméne , door Apollo
Corinthie ten Z. begrensd , met de begunstigd wichelaar , bij Pylos op 't
hoofdstad Megara (zie aid.). De be- land woonachtig, die uit de stemmen
woners waren van ionischen stam en der vogels en uit de offers de toekomst
weleer aan Athene onderhoorig. Later openbaarde en den dienst van Dionysus
werd het land door de Doriers inge- naar Griekenland overbracht , door
nomen en behoorde een tijd lang aan toovermiddelen de tot razernij vervallen
Corinthe , doch verklaarde zich vrij en vrouwen van Argos genas en tot loon
nam sedert door handel en zeeverkeer de hand der dochter van koning Proetus
gestadig in bloei en welvaart toe , en , evenals ook zijn broeder Bias,
getuige bovenal de stichting van kolo- een derde deel des rijks ontving.
nies op de kusten van Thracie en Homerus noemt zijn 2 zonen Antiphätes
Bithynie (Byzantium , Chalcédon enz.). en Mantius.
Gedurende de perzische en pelopon- Melanchlaeni,Mr2c ' 2acvoc,,,zwartnesische oorlogen verviel Megaris en pelzen ," nomadenstam in 't N. van
stond , beurtelings door Corinthe en Azie (Sarmatia Asiatica) , 20 dagreizen
door Athene bedreigd , dan onder meer van den Pontus E uxinus , N.waarts
aristocratischen , dan onder meer demo- door groote moerassen en wildernissen
cratischen invloed. Hoe dappere sol- begrensd, in leefwijze de Scythen gelijk,
daten en wakkere zeelieden ook, stonden hoewel niet van scythischen oorsprong;
de Megariers, met name bij de Atheners, worden ook wel elders gezocht.
in een slechten reuk. -- 2) = Megara Melanippides, Mr2avcwr1dyc, naam
op Sicilie. van 2 met hoogen lof vermelde her-,
Megasthenes , MayaoO vqs, gezant bepaaldelijk dithyrambendichters uit
van Seleucus Nicátor bij 't hof van Melos, van welke de oudere ± 520,
den indischen koning Sandrocottus , de jongere, zijn kleinzoon, ± 440
vervaardigde een , op weinige frag- bloeide.
menten na , verloren werk over Indie Melanthius, McAavtcos. 1) GeitenIvdcxa).
hoeder van Odysseus op Ithaca. —
, stad in Pales- 2) Een der beroemdste schilders van
Megiddo , MayE3&(
tina , in een gelijkn. dal, op de grenzen Sicyon (± 330) , mededinger van Apelvan Galilaea en Samaria. les. — 3) Academisch wijsgeer uit
Megisté , Meyt6rs, eiland aan de Rhodus , leerling van Carneádes.
kust van Lycie , met gelijkn. stad en Melanthus , Msíiavios , koning van
voortreflijke haven ; nu Castel Rosso Messene , die door de Heracliden vermet bouwvallen. dreven zich naar Eleusis in Attica
Megistias, Msycwzías, uit Acarna- begaf. Toen bij zijne komst aldaar
nie , waarzegger in 't grieksche leger de atheensche koning Thymoites een
bij de Thermopylae, die door Leonidas, tweegevecht met den boeotischen koning
toen 't lot der Grieken door 't verraad Xanthus om 't bezit van Oenoe wei
beslist was, naar huis gerde aan te gaan, aanvaardde Melan--vanEphiltes
gezonden werd , doch , hoewel met een thus den strijd , overwon en werd kowissen dood voor oogen, niet besluiten ning van Attica. Onder 't gevecht
kon terug te keeren en met de overigen verscheen Dionysus achter Xanthus en
tegen de Perzen sneuvelde. toen Melanthus hem verweet , dat hij
Mela, rivier in Gallia Transpadana, niet alleen was, keerde deze zich om
vloeit voorbij Brixia en valt in den en werd door zijn tegenstander geveld.
011ius (Oglio), nu Meila. Dit door de overwinning bekroonde
Mala, Po m p0 n i u s, van Tingen- bedrog bleef door 't feest der Apaturia
(

249

Melas.

Melodunum .

(anazn „bedrog") in de herinnering
bewaard.
Mëias , Mstas „zwart ," rivier 1) in
Boeotie tusschen Orchoménus en Asplëdon , --- 2) van Malis in Thessalie,
valt in de Malische golf, — 3) van
Phthiótis in Thessalie , valt in den
Apidánus , -- 4) in Thracie , valt in
de gelijkn. golf (nu G. van Saros) ,
N.W.waarts van den thracischen Chersonesus , — 5) in 't N.O. van Sicilie,
vloeit tusschen Mylae en Naulóchus
door naar zee en besproeit de vette
weiden , waar de heilige runderen van
Hyperion graasden, -- 6) in KleinAzie , tusschen Pamphylie en Cilicie.
Melcarth, MS),íxae8os „stedegod",
phoenicische zonnegod, bij uitnemendheid te Tyrus vereerd, van daar bij de
Grieken tyrische Heracles genoemd.
Meidi , -ac, volkstam in 't N. van Gallie tusschen de Sequána (Seine) en de
Matróna (Marne).
Meleager, Me),say^oos, de aetolische
held , zoon van Oeneus , den koning

de beide andere zusters , Gorge
en Deianira, op voorspraak van Dionysus hare gedaante behielden.
Méles, Mss, een kustriviertje in
Ionie nabij Smyrna , bij welker bron
Homerus, volgens de overlevering, in
eene grot zijne gedichten-vervaardigde
(van daar wel Me otyevis geheeten).
Dienovereenkomstig bij Tibullus Meleteae chartae.
Melëtus , Mejros, alledaagsch dichter te Athene , bekend als een der
3 aanklagers van Socrates.
lota, zeestad van
Meliboea, McUf
Magnesia in Thessalie bij den berg
Ossa , zetel van Philoctëtes (bij Vergiterwijl

lius Meliboeus dux).
Melicertes . Zie ATHAMAS.
Melinno , Me) tvvco , lierdichteres uit
Locri Epizephyrii (± 190) , aan welke
de lofzang sis `Po ui v toegekend wordt.
Melissa , Ms'2e a , eene nimf, die de
menschen de bereiding en 't genot van
den honig (,téílt) leerde.
MelissuS , Msl000s. 1) Eleatisch
van Calydon , een der Argonauten en
hoofd van den jagerstoet , die tegen wijsgeer uit Samos (± 450) , ook als
't calydonisch wildzwijn te velde trok. vlootvoogd met eer bekend. — 2) C. ,
Volgens een later verhaal begiftigde vrijgelatene van Maecënas, dichter van
Meleager zijne geliefde Atalante, die kluchten (Ineptiae) en tooneelspelen

't dier met hare pijl de eerste wonde
toebracht, met de huid en doodde de
broeders zijner moeder Althaea , die
Atalante uit naijver dit zegeteeken
ontroofden. Deze moord berokkende
hem den ondergang. De Moeren toch
hadden, toen hij pas 7 dagen oud was,
voorspeld, dat hij sterven moest, zoodra 't op den haard liggend hout ver
waarop Althaea in aller-terdwas,
ijl 't hout uit het vuur genomen en
zorgvuldig verborgen had. Nu echter
liet ze, om zich over den dood harer
broeders te wreken, 't stuk hout verbranden en straks stierf Meleager
een pijnlijken dood. Uit berouw verhing Althaea zich; 2 der zusters van
Meleager, Euryméde en Melanippe,
werden te midden van haar troosteloos
verdriet door Artémis in parelhoenders
( ue2say^Oídes), wier vleugels er als met
tranen bedauwd uitzagen, veranderd
en naar 't eiland Leros overgebracht,
j

(trabeatae) .

Melita , Ms.0 7. 1) Nu Malta ,

eilandje tusschen Sicilie en Africa, eerst
phoenicische , toen carthaagsche , einde
rom. bezitting , door fijn lijnwaad-lijk
(melitensia) en dameshondjes (catuli
Melitaei) beroemd. — 2) Nu Meleda,
eilandje aan de kust van Dalmatie,
N.W.waarts van Epidaurus , waar, volgens anderen , de genoemde hondjes
eig. thuis behoorden.

Melitéa, Me2,írsta, -czla, oude, sterke
stad van Phthiótis in Thessalie, Z.waarts van de rivier Enipeus.

Meliténé, Me^vrz vq, gewest in 't N.

van Klein-Armenie, tusschen den Antitaurus en den Euphraat, met een ge
onder de rom. keizers sedert-lijkn.,
Trajanus hoogstbelangrijke hoofdstad.

Melitus .

Zie

MELETUS.

Melia = Mela.
Melodunum, nu Melun, stad der
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Melos.

Mendes,

Senonen in Gallia Lugdunensis op een
eiland in de Sequána (Seine).
MWios, iVMi),os, nu Milo, vruchtbaar,
cirkelvormig eiland in de Aegeïsche
zee , de Z.westelijkste der Sporaden,
eerst phoenicische, later dorische kolonie , van daar in den peloponnesischen
oorlog getrouwe bondgenoot van Sparta
en (41)) door de Atheners deswege
half uitgemoord en op nieuw bevolkt.
Op Melos werd 1820 't beroemde beeld
van Aphrodite (Venus van Milo) ontdekt, nu in 't Louvre.
Melpoméne. Zie MUSAE.
Memmius, C., tribuun 111, bestreed
als zoodanig met alle kracht en vol
lage kuiperijen, de hebzucht-hardinge
en 't landverraad der grooten in den
jugurthijnschen oorlog en werd (100)
door huurlingen van Glaucia , zijn
mededinger naar 't consulaat , in de
volle volksvergadering doodgeslagen.
Memnon , Migvwov. 1) Zoon van
Tithónus en Eos, door zijne dapperheid
en schoonheid beroemd, trok uit A.ethiopie tegen 't einde van den trojaanschen
oorlog, in eene door Hephaestus gesmede wapenrusting gedost , Priamus
te hulp en viel na menig heldenbedrijf
onder de speer van Achilles. Om Eos
over den dood van haren zoon te troosten , schonk Zeus Memnon de onsterflijkheid en deed uit zijn brandstapel
vogels (,uegrovínes , memnonides) verrijzen , die jaarlijks 't graf van den held
aan den Hellespont bezochten en ter
zijner eer kampspelen hielden. Uit de
tranen van Eos ontstond de dauw.
Naar Memnon noemden de Grieken met
meer of minder grond reusachtige praal gebouwen en grafteekenen in Azie en
Africa (memnonia) , als de Memnonsburcht te Susa en in 't bijzonder den
Memnonstempel te Thebe in Aegypte '1
met den in later tijd alom beroemden
kolos van Memnon , die bij zonsopgang
een helklinkend geluid als van eene
springende citersnaar gaf. Bij rom.
dichters Memnonius , oostersch. — 2)
Van Rhodus, dapper en ervaren krijgsman onder Darius Codomannus , die
met geluk Aegypte beoorloogde en
later, als landvoogd der W.kust van

Klein-Azie , Alexander d. G. na den
slag bij den Granicus groote afbreuk
deed en met een stout bestaan alles op
't spel zette om den oorlog uit Azie
naar Griekenland en Macedonie over
te brengen , doch (333) bij 't beleg van
Mytilene door eene ziekte midden uit
zijne heldenplannen weggerukt werd.
— 3) Grieksch geschiedschrijver van
Heraclèa , nog enkel uit losse fragmenten bekend (± 130 n. C.).
Memnonium. Zie MTMNON no. 1.
Memphis, M4 q,ts, nu Menf, aloude
en na Thebe eerste stad van Aegypte,
op 't smalste van 't Nijldal zeer gunstig gelegen , later tot een omvang van
150 stadiën (31 geogr. mijl) vergroot,
met tempels en paleizen van ongemeen
pracht versierd en door groepen van
pyramiden omringd. Te Memphis werden bovenal de god Ptah en de stier
Apis vereerd.
Men = Menes.
M én ae , Mevaí , bergstad op de 0.kust van Sicilie, ten Z. van Hybla;
nu Mineo.
Menander, Msvavc &>os, de grootste
dichter der nieuwe attische comedie
(342-291) , kweekeling van Theophrastus, vriend van Epicurus en van
Demetrius Poliorcètes. Van zijne op
enkele fragmenten en eene bloemlezing
van zedespreuken na verloren meesterstukken kunnen de latijnsche navolgingen van Terentius nog eenig denkbeeld geven.
Menapii , machtige volkstam in 't N.
van Gallia Belgica , weleer aan de
beide Rijnoevers gezeten , later door
de Usipeten en Tencteren naar de W.
zijde der Mosa (Maas) te midden van
dichte wouden en moerassen verdronheet
gen. Het Castellum Mena
tegenw. Kassel tusschen Roermond en
Venlo.
Mendé , Mz'v , kolonie van Eretria
op de W.kust der landtong Pallene
aan de Thermaïsche golf.
Mendes, Me'vógs , aanzienlijke stad
in Beneden-Aegypte aan den vijfden
Nijlmond (Mendesium ostium) , waar
de boksgod Mendes vereerd werd (van
daar de naam).

Menedemus.

Mentor.
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Menes , MMvr^s , volgens de overlevering eerste koning van Aegypte.
Menestheus, Msys n et5s, zoon van
Petéos , koning van Athene, trok met
50 schepen tegen Troje, van waar hij
niet terugkeerde. Hij had met hulp
oude havenstad in Marmarica, naar der Tyndariden Theseus van den troon
't verhaal door Menelaus op zijn terug- gestooten.
tocht van Troje gesticht.
Meninx, Mijvcy , een eiland vóór de
Menelalum , Meve2oícov , berg in kust van Africa Propria, aan den Z.O
Laconie, ten Z.O. van Sparta, bij The- uithoek der Syrtis Minor, door Lotorapne, met eene kapel van Menelaus. phagen bewoond , nu Gerbi.
Menipp^, Mevín^rq, dochter van
Menelaus; Msys2aos, zoon van Plisthénes of van Atreus , jongere broeder Orion , stak evenals hare zuster Metivan Agamemnon en koning van Lace- oche in schoonheid en in de kunst van
daemon, nam, nadat zijne beeldschoone weven uit. Toen er in Aonie eene
vrouw Heléna door Paris geroofd was, pest uitgebroken was , boden beide
met 60 schepen deel aan den oorlog zich, om aan den eisch van 't orakel
tegen Troje en kweet zich steeds , te te voldoen , tot zoenoffer aan en doormidden van 't strijdgewoel zoowel als staken zich de keel met de weverspoel.
in het tweegevecht, als een fier en
Menippus, MÉvi r ros, van Gadara,
dapper krijgsman. Tegen Aenèas en een cynisch wijsgeer (± 140) , die in
Hector staat hij onvervaard en onver- eigenaardig gekleurde satiren onderwonnen pal ; Paris ontkomt zijne han- werpen van ernstigen en aangelegen
den alleen met behulp van Aphrodite. aard op humoristische wijze behandelde,
Na Troje's verwoesting onverwijld met bij de Romeinen door Varro in de
Nestor en Helena onder zeil gegaan, naar zijn model genoemde Saturae
zag hij eerst na 8 jaren zwervens door Menippeae nagevolgd.
vreemde landen en zeeën eigen huis en
Menoeceus, Msvoixs3s, de zoon van
haard terug , juist op den dag , dat Creon, bracht zich vrijwillig om 't
Orestes Clytemnestra en Aegisthus be- leven , toen 't orakel (of wel Tiresias)
groef. Voortaan leefde hij met Helena tot loon voor die daad van zelfopoffete Sparta in een prachtig paleis vreed- ring de overwinning der Thebanen op
zaam en gelukkig. Toen Telemachus de 7 vorsten voorspelde.
Sparta bezocht om naar zijn vader te
Menoetiádes , MMvotrt ,s , Patrovernemen , vierde Menelaus juist het
als zoon van Menoetius.
clus,
huwelijk van zijne dochter Hermine
Mënon, Mevcov, van Larisa, onmet Neoptolémus en van zijn zoon
Megapenthes met eene dochter van dersteunde Cyrus den jongere (401)
Alector. In de Ilias wordt Menelaus tegen zijn broeder Artaxerxes, met
als gespierd van lijf en leden, als krach- grieksche huurtroepen , die hij op den
tig van taal en van vuist, als vastbe- terugtocht , om zich zelf te redden,
raden en goedhartig geroemd. In de verried, doch werd 't volgend jaar op
Odyssee voorspelt Proteus hem en He last des konings ter dood gebracht.
lena een onsterflijk leven in 't Elysium. Xenophon teekent in de Anabásis 't
Volgens een ander verhaal lagen beide karakter van Menon met zwarte kleuren.
Mens, rom. godin, persoonsverbeelte Therapne begraven.
_ Menenius Agrippa, s loeg als consul ding van geest en verstand.
Mentor, Ma'vrcog 1) Zoon van Al(503) de Sabijnen en bewerkte als afgevaardigde der patriciers door zijn gezon- cimus, vertrouwde ' vriend van Odysde taal (de fabel van de maag en de le- seus , wiens gedaante Pallas Athene in
dematen) den terugkeer der naar den de Odyssee aanneemt, om Telemachus
Mons Sacer uitgeweken plebejers(493). naar Pylos te begeleiden, Odysseus te-

Menedémus , Mevsó,,uos , wijsgeer
van Eretria op Euboea, krachtig van
lichaam en geest, eenvoudig van leven
en leer, stichter der eretrische school
(± 300).
Menelái portus , Msystos í tgu v,

.

Menturnae.
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gen de vrijers te helpen en met zijn volk naverwante bouw- en beeldhouwkunst
te verzoenen. — 2) Van Rhodus , on- getuigen.
der Darius Ochus satraap der geheele
Meropé, Mseórrq, dochter van At-

W.kust van Klein-Azle, als zoodanig las , eene der Pleiaden , gemalin van
opgevolgd door zijn broeder Memnon Sisyphus en moeder van Glaucus, de
(zie ald.). — 3) Beroemdste der zilver- ide in 't sterrebeeld der Pleiaden , die
graveurs van Griekenland , wiens va- zich voor 't gezicht verbergt uit schaamte
zen en bekers door de rom. auteurs over hare liefde voor een sterveling.
om strijd geroemd moorden. Hij bloeide
Merópis, Meeoaís, vroegere naam
vóór 356.
van 't eiland Cos.
Menturnae = Minturnae.
M ërops, Mégoip, koning van AethiMephitis , rom. godin der verpestende opie , wiens echtgenoot Clyméne , door
uitwasemingen.
Helios bemind , de moeder van PhaëMercurii promontorium = Her - thon werd.
maeum (zie ald.) .
Mesambria, Meuaaflola, beroemde
Mercurius , van merg „koopwaar ", havenstad in Thracie aan den Pontus
zoon van Jupiter en Maia , rom. god Euxinus , bij den voet van 't Haemusvan handel en gewin , later met den gebergte , op de grens van Moesie.
Mesembria = Mesambria.
griekschen Hermes vereenzelvigd en
evenals deze de bode der goden, de
Mesógis , McOw?ts , hoofdgebergte
uitvinder der taal , der lier en van 't van Lydie , loopt N.waarts evenwijdig
worstelperk , de geleider der schimmen met de rivier' Maeander als Z. en O.
en vriend van menschen in nood en grens des lands.
op reis. De feestdag van Mercurius,
Mesopotamia , Msoortoza uía , in ruidie vooral door kooplieden (mercuriales) meren zin al 't land 0.- en W.waarts
vereerd werd, viel op 15 Mei. Zijn 1 tusschen Tiger en Euphraat gelegen,
tempel stond nabij 't Circus Maximus ' ten N. door Armenie , ten Z. door
en naast zijn altaar bij de Porta Ca- Babylonie begrensd , werd vroeger of
pena ontsprong de bronwel van 't zoo- bij Syrie of bij Assyrie gerekend en
genaamde Mercuriuswater , waarmee behoorde in 't perzische rijk bij de
de kooplieden hunne handelswaren satrapie van Babylonie. De naam
p
(M Eoos „midden^ " ^orauós , ,rivier")
g
Plachten in te zegenen.
Meriónes, Miietdvis, uit Creta, dagteekent uit den tijd der Seleuciden
een der dapperste helden voor Troje, en stemt overeen met Aram Naharaim
vriend en wagenmenner van Idomé- in 't O. T. De rivier Chabóras verdeelde
neus.
't land in Osroéne in 't W. en MygMermnadae, McO,uvd.3ac, de derde donia in 't O.
dynastie in Lydie (van Gyges tot
Mespila, ra Me' rt2a, weleer bloeiCroesus).
ende stad. in 't N. van Assyrie, aan
Meróé , Meson , beroemd eiland in den Tiger, met een 50 voet hoogen
Aethiopie, door de 2 rivieren Astápus en even breeden muur van gepolijst
en Astabóras, die N.waarts in den marmer.
Nijl vloeien, omspoeld, met een gelijke.
Messa , Me' ia , oude havenstad in
stad in 't N.W. , zetel van een hoog - Laconie, bij kaap Taenárum.
ontwikkelden , in oorlog en vrede machMessála; Messalla. 1) M. Valetigen priester- en handelstaat. Reeds rius Maximus Corvinus, bevocht
ten . tijde van Nero was deze eens zoo als consul (263) de Carthagers op Sigroots en rijke stad verwoest. Zij lag cilie en verwierf zich door de verovein den omtrek van 't tegenw. Sjendy, ring van Messána den bijnaam Mes
waar bovenal Z.- en Z.O.waarts prach-sal.2)MValeriusMal
tige overblijfselen van tempels, praal- C o r v i n us, geletterd en fijnbeschaafd
graven, pyramiden enz. den voorma- redenaar en auteur van talrijke, nu
ligen bloei der aan de aegyptische verloren, werken in proza en poëzie,
-

j
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Messalina.

Messeniacus sinus.

veldheer en vriend van Augustus , consul 31, proconsul in Aquitanie 28 en
27, leefde op vertrouwden voet met
de groote vernuften zijner eeuw , inzonderheid met Tibullus.
Messalina , V a 1 e r i a, zedelooze en
eerzuchtige gemalin van keizer Claudius
en moeder van Britannicus , werd uit
hoofde van hare ontucht (48 n. C.) op
last van Claudius , wien ze naar hare
luimen beheerschte en naar hare lusten
veronachtzaamde, ter dood gebracht.
Messána , Me:icivq , ' t vroegere
Zancle, nu Messina, beroemde zee- en
handelstad op den N. uithoek van Sicilie , aan de gelijkn. zeeëngte in een
bekoorlijke streek gelegen, door Mes
uit Rhegium bevolkt (494) -s,enir
door de Carthagers verwoest X996) en
door Dionysius van Syracuse in 'tzelfde
jaar herbouwd. Later (312) viel Mes
handen van Agathócles, na-sani
wiens dood (282) zijne huurlingen de
Mamertijnen met bandietengeweld de
stad overmeesterden en haar den naam
van Mamertina gaven. Door hunne
strooptochten in een oorlog met Hiéro
van Syracuse gewikkeld, riepen deze
te gelijk de Carthagers en de Romeinen te hulp, met dit gevolg dat de
laatste spoedig de eerste uit de stad
verdreven (264) : eene botsing, die de
naaste aanleiding werd tot den eersten
punischen oorlog. Sedert bleef Messana
in rom. handen.
Messapia , Meocra'rta , grieksche benaming van Calabrie (Iapygie).
Messapius , Meoaairtos , berg op de
O.kust van Boeotie.
Messéné, Meioivij. 1) = Messana.
— 2) = Messenia. — 3) Latere hoofdstad van Messenie, door Epaminondas
tot bolwerk tegen de Spartanen 369 aan
den Z.W. voet van den berg Ithóme
bestemd. Van de vestingwerken en
van openbare gebouwen zijn nog merkwaardige bouwvallen over bij 't dorp
Mavromati.
Messenla, Meaugvta , gewest in den
Peloponnesus, ten O. door Laconie,
ten N. door Elis en Arcadie, ten Z.
en W. door de zee begrensd. Volgens
Homerus behoorde 't W. gedeelte des

lands aan de Neliden van Pylos, 't O.
aan de lacedaemonische kroon. Met
den inval der Heracliden , die den Peloponnesus veroverden, werd Messenie
in zijn geheele uitgestrektheid een zelfstandig rijk onder de regeering van
Cresphontes; doch 't bezweek in de 2
messenische oorlogen (± 743--724;
± 685-668) , na een hardnekkigen
tegenweer , voor de overmacht der naburige Spartanen. Bij duizenden togen
de Messeniers, om hunne vrijheid te
redden , naar elders , terwijl hun land
bij Laconie ingelijfd en de overgebleven bevolking tot lijfeigenen vernederd
werd. De harde verdrukking moede,
stonden ze nogmaals 464 bij gelegenheid eener aardbeving te Sparta met
de Heloten op en vochten 10 jaren
lang, met even groote dapperheid,
maar met even ongelukkigen uitslag
als vroeger en gaven zich na 't verlies
der bergvesting Ithóme over onder
beding van vrijen aftocht uit den Peloponnesus. De uitgewekenen werden
door de Atheners te Naupactus opgenomen; doch na den peloponnesischen
oorlog door de Spartanen van daar
weder verdreven, verstrooiden ze zich
naar Italie, Sicilie en Africa. Na den
slag bij Leuctra door Epaminondas
(369) van alle zijden opgeroepen, keerden de messenische ballingen zegevierend in hun oude vaderland terug en
bouwden aan den voet van den berg
Ithome de nieuwe hoofdstad Messene
(zie ald.). Bij afwisseling eerst democratisch , later oligarchisch bestuurd,
vermocht het herboren Messenie , dat
ten gevolge der omstandigheden over
't geheel schaars bevolkt en weinig
bebouwd bleef, onder aansluiting bij
Macedonie en vervolgens bij 't Achaisch
verbond weinig meer dan een lijdelijke
rol te spelen en werd 146 met geheel
Griekenland aan Rome onderworpen.

253

Messeniáous sinus s Mec c »vtaxós
xo'Lrros , nu Golf van Koron, de golf,

die uit het Z. diep in Messenie doordringt en de O.kust van dit gewest
Z.waarts tot aan kaap Acritas ter eene,
de W.kust Z.waarts tot aan kaap
Thyrides of volgens anderen tot aan
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Messogis. -

kaap Taenárum ter andere zijde bespoelt. De N. helft heette naar de
stad Coróne de coronaeïsche, de
Z. naar de stad Asine de a s i n a e ïsche golf.
Messógis = Mesogis.
Mestra, M4orea, dochter van Erysichthon , die door haren vader als
slavin verkocht werd , om zich van
voedsel voor zijn razenden honger te
kunnen voorzien. Door de gunst van
Poseidon dan in een vogel , ctan in een
paard of wel in een hond veranderd,
ontsnapte ze telkens haren meester, om
zich door haren vader op nieuw te
laten verkoopen , ten einde aldus zijn
leven te rekken.
Metanira. Zie CELEUS.
Metapontum , Me wro'vriov , oude
grieksche kolonie op de O.kust van
Lucanie aan de golf van Tarente, werd
door de Samniten verwoest, door de
Achaeërs herbouwd en viel na den
tarentijnschen oorlog in handen der
Romeinen , doch ging na den slag bij
Cannae tot Hannibal over. Later geraakte de stad in vergetelheid.
M etau rus , riviertje 1) in Umbrie,
valt tusschen Fanum Fortunae en
Senogallia in de Adriatische zee, bekend
door de neerlaag en den dood van
. Hasdrubal , den broeder van* Hannibal

(207) , nu Metaro , — 2) op de W.kust
van Bruttium, nu Marro
Metellus. 1) Q. Caecilius, overwon als propraetor (148) in Macedonie
de troonoverweldigers Andriscus en
Alexander (van waar zijn bijnaam
Macedonicus) en in Griekenland de
Achaeërs, als consul (143) de Celtiberiers in Hispanie. Hij werd als een
gelukkig huisvader, veldheer en staatsman geroemd. — 2) Q. Caecilius,
voerde als consul (109) met groot geluk
den oorlog tegen Jugurtha in Numidie
(van waar zijn bijnaam Numidicus) ,
keerde, door zijn legaat Marius in 't
legerbevel vervangen, 107 naar Rome
terug en bekleedde 102 't censorsambt.
Als hoofd der aristocratische partij
werd hij, hoe onbesproken ook van
gedrag, door toedoen van zijn bitter.
sten vijand Marius verbannen, doch

Metis.
weldra (99) eervol teruggeroepen. —
3) Metellus
Pius (vaderlievende),
een der veldheeren in den bondgenoo.
tenoorlog (88, 87) , een van Sulla's
generaals tegen de partij van Marius
(83) en later proconsul tegen Sertorius
in Hispani2 (79-72). — 4) Q. C a ecilius Metellus Pius Scipio,
zoon van P. Scipio Nasica , aangenomen
door Q. Metellus Pius, praetor 64,
tribuun 60, consul 52 als ambtgenoot
van zijn schoonzoon Pompejus , onder
wiens vanen hij (48) te Pharsálua
vocht , aanvaardde , naar Africa overgestoken, 't opperbevel over de troepen van Pompejus, doch werd door
Caesar bij Thapsus (46) ten eenenmale
verslagen en bracht zich kort daarna
om 't leven. — 5) Q. Metellus C r et i c u s, onderwierp Creta na een oorlog
van 3 jaren (69-66).
Methána, MÉiava , oude stad in
Argolis op een gelijkn. landtong,
tegenover 't eiland Aegina.
Methóné , Ms d vj. 1) Ook Mothone , oude, sedert den tweeden mes
oorlog vervallen stad op de-senich
Z.W.kust van Messenie, met een uitmuntende , door eene rij van klippen
beschutte haven; nu Modon. -- 2)
Grieksche stad van Pierie in Macedonie,
aan de Thermaïsche golf, kolonie van
Eretria, door Philippus v. M. , die er
een oog bi' verloor, belegerd en ver
-woest.—3)=Mhan
Methydrium , Me óotov , stad in
't hart van Arcadie , aan den straatweg
van Olympia naar Orchoménus.
Methymna, MMz gva, nu Molivo,
tweede stad van Lesbos op de N.kust,
geboorteplaats van Arion en Hellanicus,
door den lesbischer wijn beroemd. In
den peloponnesischen oorlog tot het
uiterste aan Athene getrouw, werd
ze door de Spartanen half verwoest (406).
Mgtis, M97res „wijsheid", dochter
van Oceanus en Tethys, eerste gemalin van Zeus, wien voorspeld werd,
dat ze eerst een meisje, haren vader
in verstand gelijk, baren zou en dan
een zoon, wien de wereldscepter voorbestemd was. Om •dit te voorkomen,
verslond hij haar, toen ze zwanger

Metius.

Miletus.
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ging van Pallas Athene, die hij daarop de eeuw van Phidias hoogera luister
bijzette (± 460).
Midas, Mióas, zoon van Gordius
Metius r Zie METTIUS.
Méton, Mszcvv, atheensch sterre- en Cybéle , mythisch koning van Phrykundige , verbeterde , met behulp van gie, door zijn onmeetlijken rijkdom

uit zijn hoofd ter wereld bracht.

Euctèmon, in 432 de tijdrekening door vermaard. Uit hoofde zijner weldaden
de invoering van den 19jarigen cyclus, aan Silènus bewezen verhoorde Dionyten einde 't zon- en maanjaar in over- sus zijne bede om alles wat hij aan
goud veranderd te zien. Toen-raktein
eenstemming te brengen.

Metrodórus , Mnrooó(»,00s. 1) Van

Lampsácus , een der beste en getrouw ste leerlingen van Epicurus (± 290). —
2) Van Scepsis, academisch wijsgeer
en staatsman in dienst van Mithradates
d. G. , met een buitengewoon geheugen
begaafd (± 140).
Metropolis,

M^r^OÓ'o%cs,

stad 1)

van Amphilochia in Acarnanie, aan de
O.zijde der Ambracische golf, met eene
citadel , -- 2) van Hestiaeótis in Thessalie tusschen Gomphi en Pharsálus, —
3) in 't Z. van Phrygie, oudste residentie der phrygische koningen , —
4) in de Caystervlakte van Lydie , aan
den straátweg vanEphésus naarSmyrna.
Mettius. 1) C u r tiu s. Zie CURTIUS.
— 2) F u f f e ti u s, dictator van Alba
Longa, op last van Tullus Hostilius,
tot straf voor zijn verraad tegen Rome

door 2 vierspannen vaneengereten.
Metulum , MéovAov , hoofdstad der
Iapyden aan de grens van Liburnie,
op twee toppen van een steilen berg
gebouwd.

Mevania , nu Bevagna, oude vesting
in 't hart van Umbrie, met welige
landouwen en prachtig witte runderen.
Mezentius , oude koning van Caere of
Agylla, die , om zijne wreedheid ver j aagd, bij Turnus zijne toevlucht zocht
en met zijn zoon Lausus tegen Aenèas
sneuvelde.

Micipsa, koning van Numidie, oud ste zoon en waardig opvolger van Masinissa, wijs en letterlievend vorst,
na den val van Carthago met Rome
bevriend, liet na een heilzame regeering (148-118) 't rijk aan zijne 2 zonen Adherbal en Hiempsal en zijn
aangenomen zoon Jugurtha na.
Micon, Mixcov, van Athene, vermaard schilder, die met zijne tijd- en
kunstgenooten Polygnotus en Panaenus

ook zijne spijzen in goud verkeerden,
smeekte hij den god, om zijn noodlottig geschenk terug te nemen. Dionysus liet Midas zich in de bron van
den Pactólus baden , waardoor hij uit
den nood gered en de rivier rijk aan
goudstof werd. Toen Midas in den
wedstrijd tusschen Pan en Apollo , als
kunstrechter , aan 't fluitspel van Pan
boven 't citerspel van Apollo de voorkeur gaf, zette deze hem tot straf een
paar ezelsooren aan 't hoofd, die hij
onder zijn phrygische muts zorgvuldig
verborgen hield. Zijn barbier alleen
was in 't geheim en voelde zich door
den last er van zoozeer bezwaard , dat
hij 't met de woorden : „koning Midas
heeft ezelsooien" in de aarde begroef.
Doch op die plek groeide een riet,
dat de woorden nafluisterde. Nu 't geheim verraden was , bracht Midas zich
van verdriet om 't leven. Herodotus
verhaalt dat een latere koning Midas,
die ± 738 in Phrygie regeerde , zijn
kostbaren troon te Delphi aan Apollo
wijdde.
M i l étis , Byblis, dochter van Miletus.
Bij Ovidius heet Tomi Miletis orbs,
als kolonie der stad Miletus.
Mi 1 étus , Ml ros , eene der grootste
en fraaiste , rijkste en machtigste steden
van 't Ionisch verbond, 't Athene van
Klein-Azie , in 't grensgebied van Carie
aan de Latmische golf gelegen. Miletus
was de geboorteplaats der wijsgeeren

Thales , Anaximander, Anaximénes en
der logographen Cadmus, Hecataeus
enz. , bezat 4 havens , dreef van ouds
her uitgebreiden handel , stichtte tal
van kolonies langs de kust van den
Pontus Euxinus en muntte door veefokkerij en wolmanufacturen (Milesia
sellers) uit. Na den grooten ionischen
opstand, waarvan Miletus de ziel geweest was, werd ze door de Perzen
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494 uitgeplunderd en door de belegering
van Alexander d. G. , die haar niet
anders aan de Perzen ontrukken kon,
zwaar geteisterd. In weerwil dezer
rampspoeden , die haren voormaligen
bloei knakten , bleef ze tot onder de
Romeinen eene handelstad van aanzien.
Milo , Mí1 cov, van Croton, vermaard
worstelaar en kampvechter , wiens
sterkte en kracht aan 't wonderbare
grensde , overwon 6maal in de olympische, 7maal in de pythische , 9maal
in de nemeïsche , 10maal in de isthmische spelen , droeg een 4jarige vaars
op de schouders door 't renperk te
Olympia en at haar vervolgens in één
dag geheel op. Milo was een volgeling van Pythagoras en bracht aan
de spits zijner medeburgers de Sybariten
eene neerlaag toe (511). Zijn einde
vond hij op hooge jaren in een bosch,
waar hij een door houthakkers met eene
wig ter halver wege gespleten boomstam zag. Terwijl hij beproefde dien
met de handen tot den wortel toe te
kloven , raakte de wig los, hij zelf met
de handen vastgeklemd en werd eens
prooi van wilde dieren.
Milo, T. Annius, van Lanuvium,
trad als tribuun (57) ten gunste van
Cicero tegen Clodius op , evenals
Cicero hem , ter zake van den moord
(52) aan Clodius op de Via Appia bij
Bovillae gepleegd, in rechten verdedigde, hoewel zonder goed gevolg.
Na de veroordeeling begaf Milo zich
als balling naar Massilia en keerde
48 naar Italie terug , om aan 't hoofd
van een opgeraapt leger met geweld
de revolutionaire plannen van den
praetor M. Caelius tegen Caesar te
ondersteunen, waarbij hij weldra den
dood vond.
MÍltiádes , Mtkta . 1) Zoon van
Cypsélus , rijk en aanzienlijk Athener,, die (± 560) eene kolonie naar
den thracischen Chersonesus voerde en
er alleenheerscher werd. — 2) Zoon
van Cimon, werd door de Pisistratiden
(± 515) naar den thracischen Chersonesus gezonden, om zich in 't erfbezit
er van te bevestigen: een plan, dat
hem niet dan door list of geweld gelukte. Toen Darius (514) tegen de
-

Mimas.
Scythen optrok, werd hem benevens
andere aanzienlijke Ioniers de wacht
bij de brug over den Ister (Donau)
opgedragen. Ten einde den perzischen
koning den terugtocht af te snijden,
drong Miltiades, hoewel te vergeefs,
er op aan , de brug af te breken en
vluchtte, nadat hij (500) Lemnos aan
de Perzen ontnomen had, voor de naderende phoenicische vloot met 5 galeien naar Athene, waar hij door zijne
vijanden ter zake van tyrannis in den
Chersonesus aangeklaagd , doch vrijgesproken werd. In den eersten perzischen oorlog bewees Miltiades zijn
vaderland onschatbare diensten , versloeg als een der 10 strategen (490) in
de vlakte van Marathon door zijn uitstekend beleid met 10,000 Atheners de
tiendubbele legermacht der Perzen onder Datis en Artaphernes en verijdelde
den aanslag der vijanden, om Athene
met de vloot te overrompelen. Ten gevolge van eene (489) buiten zijn toedoen mislukte onderneming tegen 't
eiland Paros, dat de Perzen ondersteund
had, in ongenade gevallen en, op aanklacht van Xanthippus , den vader van
Pericles , tot eene boete van 50 talenten
verwezen , werd hij , niet bij machte
terstond deze som te betalen , eerloos verklaard en stierf binnen kort,
volgens latere berichten in de gevangenis , aan eene bij 't beleg der stad
Paros bekomen wonde.
Milt/ us pons, nu Ponte'Molle, brug
over den Tiber in 't N. van Rome,
die naar Etrurie leidde.
Milyas, 91 Mt).vas, oorspr. de oude
naam van Lycie, later onder de Perzen
't bergland van den Cadmus en Taurus tusschen Lycie , Pamphylie en
Phrygie ; sedert de Seleuciden de landstreek, die zich van Termessus N.waarts
tot voorbij Sangalassus en W.waarts tot
den voet van den Cadmus uitstrekte,
dan eens bij Lycie , dan eens bij Pamphylie of Pisidie gerekend.
MimallÓneS, McudL%ovss, bij Ovidius
M i m a l l o n i d e s, Bacchanten.
Mimas, Míuas. 1) Een der hemelbestormende reuzen, door den bliksem
van Zeus verpletterd. — 2) Gebergte
in Ionie , dat met 3 kapen tegenover

Mimnermus.

Minotaurus.

't eiland Chios ver in zee uitsteekt.
Mimnermus, M1Mreguos, elegisch
dichter uit Colophon (± 620) , wiens
gedeeltelijk overgebleven minnezangen
een zwaarmoedigen geest ademen door
de telkens terugkeerende gedachte aan
de vluchtigheid van 't leven en van
't levensgenot.

pingui (crassa) Minerva , op averecht
plompe wijze ; sus 1tlinervam-sche,
(van een dommen betweter) ; invité
Minerva, tegen de inspraak der natuur.
Minervae arx , bergslot op de kust
van Calabrie, beneden Hydruntum,
met een tempel van Minerva.
Minervae promontorium , steil en
uitstekend voorgebergte in Campanie
Z.O.waarts van Surrentum , tegenover
't eiland Capréae , met een ouden tempel van Minerva op de spits , 't mythisch verblijf der Sirenen.
Mingo , nu Mignone, kleine rivier
in Etrurie, valt tusschen Graviscae en
Centumcellae in de Tyrrheensche zee.
M in i us , noordelijkste rivier van Lusitanie , nu Minho.
Minna. 1) Zie MEGARA. — 2) Zie

Min = Menes.
MinCÍUs, nu Mincio, rivier in Gallia
Transpadána, vloeit door 't lacus Benácus (lago di Garda) en valt in den
Padus (Po) even onder Mantua.
Mindarus , Mivóaeos , spartaansch
vlootvoogd , die Oct. 411 bij Abydos
tegen de Atheners een bloedige neer laag leed.
Minerva , de rom. godin der wijsheid
en kennis , der dapperheid en kracht
in oorlog en vrede , der kunsten en
handwerken , een evenbeeld der grieksche Pallas Athene. Haar was 't gedurende 4 dagen (19-23 Maart) door
alle soort van handwerkers en kunstbeoefenaars, door meisjes en huismoeders , door onderwijzers en de schooljeugd blijmoedig gevierde feest Q u i nq u a t r u s gewijd. Op den laatsten
dag werden de zoowel voor 't krijgswezen als voor den godsdienst onmisbare blaasinstrumenten , die ze uitgevonden had , gereinigd en ingezegend
(tubilustrium) . Bij uitnemendheid was
zij de patrones van 't fluitspelersgild,
dat zich op den dag der kleine Quinquatrus (13 Juni) te goed deed. Hoe
hooge vereering Minerva van ouds her
genoot, daarvan getuigt bovenal, dat

in den nationalen tempel van 't Capitool zich naast de kapel (cella) van
Jupiter die van Juno ter eene, die van
Minerva ter andere zijde 'bevond: eene
drieëenheid, die oorspr. in Etrurie,
waar ze Menerfa, Menrfa genoemd werd, thuis behoorde. Bovendien ontbrak het niet aan tempels der
godin uit vroeger en later tijd; de 2
oudste stonden op den Aventijn en
op den Caelius, de prachtigste, door
Domitianus gesticht, op 't forum Nervae. Aan Minerva, als zinnebeeld van
't verstand en den geest in de hoogste
macht, zijn ontleend de spreekwijzen:
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HERACLEA MINOA.

Minos , Mlvw.. 1) Zoon van Zeus
en Europa , broeder van Rhadamanthys , aloude koning en wetgever van
Creta, wegens zijne wijsheid bij de
goden bemind en na zijn dood tot
rechter in de onderwereld verheven. —
2) Kleinzoon des vorigen en zoon van
Lycastus , eveneens koning en wetgever van Creta, echtgenoot van Pasipháe en vader van Deucalion, Androgéos , Ariadne en Phaedra. In 't bezit eener zeemacht beheerschte hij , voor
een deel ten minste, de grieksche
wateren. Om de Atheners voor den
moord aan zijn zoon Androgeos gepleegd te straffen , beval hij hun een
3jaarlijkschen cijns van 7 knapen en 7
meisjes , die in 't door Daedalus gebouwde labyrint door den Minotaurus
verslonden werden , totdat Theseus dit
monster doodde. Om zich op Daedalus, die tegen zijn wil uit Creta gevlucht was , te wreken , vervolgde hij
hem met eene vloot tot op Sicilie ,
waar hij door Cocálus, die hem eerst
gastvrij ontvangen had , in een heet
bad om 't leven gebracht werd. Aan
den naam van Minos zijn de oudste
herinneringen van Creta verbonden.
Van hier Minoius , Minous, cretensisch,
Minois (Mcvcols), Ariadne, Minoius
Tlboas, als zoon van Ariadne.
Minotaurus Mtvcdzavoos, een mon,

17

Minturnae.

Mithradates.

ster op Creta, half mensch half stier,
de vrucht eener onnatuurlijke liefde
van Pasipháe voor een stier , werd in
't labyrint met menschenvleesch gevoed
en door Theseus gedood. Zie MINOS.
Minturnae, oude, door handel en
verkeer bloeiende stad der Ausoniers
in Latium , op de grens van Campanie , aan weerszijden der Liris en aan
de Via Appia gelegen , 296 rom. kolonie, met eene grot der nimf Marica
en de beruchte door de overstroomingen
der Liris ontstane moerassen (paludes
Minturnenses) , waar Marius zich eenige
dagen verborgen hield, in de nabijheid. Bouwvallen bij 't stadje Tra -

hulpmiddelen eener gevestigde macht
tegen Rome in 't worstelperk trad. Na
Cappadocie en Bithynie bezette hij de
rom. provincie Azie en liet er op één
dag Romeinen en Italianen bij duizenden ombrengen. Den tegen hem oprukkenden veldheer Sulla zond hij in
Griekenland Archeláus te gemoet. Deze
werd echter (86) in Boeotie tweemaal
geheel verslagen , gelijk de koning zelr
in Azie door Fimbria , zoodat hij (84)
een vernederenden vrede sloot. Een
tweeden oorlog (83-82) verwekte de
door Sulla met 2 legioenen in Azie
achtergelaten Murèna , die onverhoeds
't gebied van den tegen 't afvallige
Bosp lrus en Colchis te velde getrokken
koning bestookte, doch na een gevoe-
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j etta.
Minyae, Mcvvat, oud -grieksche volk stam , die onder een aanvoerder Minyas
uit Thessalie afzakte en in 't N. van
Boeotie een machtig rijk met de hoofdstad Orchoménos stichtte. Uit Minyers
bestond de kern der Argonauten, die
van daar ook wel gezamenlijk Minyers
heeten. Zij zonden eene gelijkn. kolonie naar Lemnos, van waar ze later
naar Elis Triphyliaca en 't eiland Thera
trokken.

Minyades , Mtvvdóss , de 3 dochters
van Minyas. Zie ALCATHOE.
Misönum , nu Punta di Miseno , voor
-gebrtvanCmpi,Z.
Cumae, dat naar 't verhaal zijn naam
aan den aldaar verdronken en begraven
M is è n u s, den trompetter van Aenèas,
ontleende. Augustus herschiep de baai
bij dit voorgebergte in een uitnemende
haven , waar de tyrrheensche vloot ten
anker lag en een stadje met het tuighuis en de woning van den admiraal
verrees.

Mithradátes, MtOpa3dz7s, (VI), kovan Pontus, bijgenaamd E up ator (evnarcoe), ook de Groote,
een man van buitengewone geest- en
lichaamskracht, van geslepen staats en krijgsbeleid, van rijke letter- en
menschenkennis, die in de eerste jaren
zijner langdurige regeering (120-63)
de grenzen des rijks naar alle zijden
uitbreidde en te midden zijner veroveringen (88) met al de volharding van
een doodelijken haat en met al de
ning

lige neerlaag op hooger bevel de vijandelijkheden staken moest en terug
werd. Mithradates zat in--geropn
tusschen niet stil en nam den tijd van
vrede te baat tot zware toerustingen
voor een nieuwen aanval en tot veelbelovende verbintenissen met zijn
schoonzoon Tigranes in Armenie en
met Sertorius in Hispanie. De derde
oorlog (i4-63) , van weerszijden met
verdubbelde woede en hardnekkigheid
gevoerd, werd door den koning met
de overrompeling van 't aan Rome toegevallen Bithynie geopend. Mithradates rukte zegevierend tot Chalcèdon
door, verbrandde daar de rom. vloot en
sloeg 't beleg voor Cyzicus. Met de
komst van den consul Lucullus keerde
de kans. Deze ontzette Cyzicus en
behaalde met evenveel geluk als beleid
in 2 jaren tijds schitterende voordeelen
op Mithradates , die , tot het uiterste
gedreven , naar Tigranes in Armenie
vluchtte, waar Lucullus hem, na de
verovering van Pontus , achtervolgde
en nog tweemaal (69 en 68) versloeg.
Ten gevolge van den weerspannigen
geest der rom. troepen gelukte 't Mithradates zich te herstellen en Pontus
te herwinnen, totdat Pompej us , die
(66) Lucullus verving, nogmaals zijn
laatste macht en hoop vernietigde. Door
Tigranes aan zijn lot overgelaten, ijlde
hij naar Colchis en Bosporus , om van
daar langs de N. en W. kusten van
den Pontus Euxinus aan 't hoofd der

Mithras.

Molossi.

scythische volkstammen als een tweede
Hannibal regelrecht tegen Italie op te
trekken. Door den afval en onwil
zijner soldaten ook in dit stoute plan
te leur gesteld, ja door zijn geliefdsten
zoon Pharnáces verraden , liet hij zich,
hopeloos en levenszat , door een getrouwen Gallier te Panticapaeum ombrengen, na eene regeering van bijna
60 jaren (63) .
Mithras, Mt'oas, een der hoogste
goden bij de Perzen , de god van 't
licht, dat alles doordringt en alles bezielt , die de duisternis en de macht
van den Booze (Ahriman) overwint,
gew. als stierdooder op velerlei wijze
voorgesteld. Te Rome en overal elders in 't rom. rijk werd Mithras sedert den keizertijd met geheimzinnige
ceremonies vereerd.
Mithridates = Mithradates. De eerste spelling komt bij de oude auteurs,

van geboorte en dood , die de geheimen
der toekomst kennen , 't lot der menschen voorspellen en hun levensdraad
aan 't weefgetouw afspinnen. In kunstwerken wordt Clotho met een haspel
of papierrol, Lachesis met eene stift
op den aardbol wijzende, Atropos den
draad afknippende of met een weegschaal , zonnewijzer of etsnaald voor-
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gesteld.

Moeris, r^ Mo1 tos Aí,2v7 , meer in
Midden -Aegypte, aan de W.zijde van
den Nijl , N.W.waarts van Arsine,
groote vergaderbak van 't overvloedige,
door tal van kanalen toegestroomde en
tot later gebruik bestemde Nijlwater,
volgens Herodótus door een zoogenaamden koning Moeris, volgens de
monumenten door Amenemha III (uit
de l2de dynastie) aangelegd, volgens
geleerden van den nieuweren tijd niet
het werk der menschenhand , maar der
de andere op de munten als de gewone natuur. De grieksche benaming is als
een titel vermoedelijk herkomstig van
voor.
't aeg. mer, meri, zee, meer.
Mityléne = Mytilene .
Moesia , nu Servie en Bulgarije, een
Mnemonïdes, de Muzen, als dochdoor bergen omgord gewest in 't Z.O
ters van Mnemosyne.
Mnemosyné, Mv, yuoóvvq ,,herinne- van Europa , sedert Tiberius rom. proring ," dochter van Uranus en moeder vincie , door Thracie en Macedonie ten

Z., door Illyrie en Pannonie ten W., door
Dacie ten N., door den Pontus Euainus
ten O. begrensd, in Superior , de W.,
en Inferior, de O. helft, verdeeld. De
inwoners heeten M o e s i (Mvooí).
Moguntiácum = Magontiacum.
Moabitis , McvajBizcc , Moab in 't
Moliónes, MoAtov8s, Moltovs, EuO. T. , bergstreek in Arabia Petraea,
rytus en Cteátus , tweelingen van Actor
aan den O. oever der Doode zee.
Moenus , rivier van Germanie in 't (Axzo tcovs, ,4ctoridae) of van Poseigebied der Hermunduren, valt tegen- don en M o 1 i ó n e, vochten tegen Neover Moguntiácum (Maintz) in den leus en overwonnen Nestor in den wedren , namen deel aan de calydonische
Rijn; nu Main.
Moerae, Moteat , de 3 schikgodin- jacht en sneuvelden als bondgenooten
nen: Clotho (K2cot9ct ,,spinster"), van Augias tegen Herácles.
MoIÓis, Moí^óscs, riviertje of beek
Lachésis (AaZeuts „lotbedeelster") en
Atropos ('Ateoiros ,,onafwendbare"); in Boeotie , nabij Plataea.
Molorchus, Mo')ooxos, eenvoudig
als dochters van Nyx (Nacht) met de
Erinyen, als dochters van Zeus en landman te Neméa , die Herácles gastThemis met de Horen verwant en ver- vrij ontving. Van daar Molorchi loci,
bonden. Ze zijn de eerbiedwaardige, nemeïsche wouden.
Molossi, Mo20000í , machtige volkalvermogende godinnen van 't eeuwige
noodlot en de zedelijke wereldorde, stam, die in 't O. van Epirus een
die, met scepters in de hand, goden smalle strook lands (M o 1 o s s i s, Mo2oaen menschen beheerschen; ook in 't bijz. cua) langs den W. oever der rivier

der Muzen.

MnesTCles, Mvnotx2is, de beroemde
bouwmeester, die de propylaeën op de
acropolis te Athene in 5 jaren voltooide (432-428).
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Molycrium.

Mosynoeci.

Arachthus Z.waarts tot aan de Ambracische golf bewoonde , 't pelasgisch
orakel van Dodona in bezit had en
onder 't geslacht der Aeaciden bijna
geheel Epirus bemachtigde. De hoofdstad was na den peloponnesischen oorlog
Ambracia. Geroemd werden de molossische jachthonden.
Molycrium , Mo2s x etov, stad in
't Z. van Aetolie bij den ingang der
Corinthische golf.
M0mus, M $ os, de god van spoten vitzucht , bij Hesiodus een zoon der
Nacht. Hij gispte * o. a. in den door
Hephaestus geschapen mensch , dat
niet eene kleine opening in de borst
gelaten was , om er de geheime gedachten te kunnen lezen. Ook heet
het ergens, dat hij van ergernis barstte,
toen aan Aphrodite niets te laken viel.

bouwde , in een lieflijke vlakte , bij de
Grieken onder den naam van Aleische
bekend; nu Messis.
Mopsus , Md ios. 1) Zoon van Ampycus en de nimf Chloris, waarzegger
der Argonauten , stierf in Libye aan
den beet der slangen , die uit het bloed
van Medusa ontstaan waren. — 2) Zoon
van Apollo en Manto , ook een vermaard waarzegger, grooter dan Calchas,
stichtte op den terugkeer van Troje
met Amphilóchus de stad Mallos in
Cilicie. Over 't bezit van deze in twist
geraakt , staken beide vrienden elkander in een tweegevecht overhoop.
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Mona, nu Anglesea, eiland tusschen
Britannia en Hibernia (Ierland) , hoofdzetel der Druïden, door menschenoffers
berucht , tegenw. nog door de inwoners
Mon 'genoemd.
Monaeses, parthisch veldheer, bij

Morgantium, -tia, Mooyavrtov, Moo-

oude stad op Sicilie , ten Z.O. van Agyrium , door de uit den omtrek van Rhegium verdreven M o r g eten gesticht.

7avzív1 ,

Morini , dappere volkstam der Belgen
op de uiterste N.kust van Gallie (Picardie) , van daar bij Vergilius extremi
hominum genoemd, met de haven Itius

Portus (zie aid.).
Mormo, Moth, Mo9^uo)5x^, spook
in vrouwengestalte , om kinders bang
te maken.
Morpheus, Moecpevs, van ,uoogg^
„gedaante," zoon van Hypnos (Slaap)
en god der droomen.
Mors, Morta, godin van den dood.
MÓsa , nu Maas, rivier in Gallia
Belgica , die op den Vogésus in 't land
der Lingonen ontspringt en in de
Vahális (Waal) valt.
Moschi , Mo' i ot , volkstam in 't binnenland van Colcbis, aan welken een

Horatius vermeld , denklijk dezelfde,
die naar zijn titel doorgaans Surena
heet , bekend door zijne overwinning
op Crassus (53).
MÓnéta, bijnaam van Juno , aan
welke 344 een tempel op den capitolijnschen heuvel gewijd werd nabij de
munt der republiek , van waar de naam
op haar overging, tenzij ze zoo van
„monere" heet wegens hare waarschuwende roepstem bij eene aardbeving.
Monoeci portus , nu Monaco, havenstad van Ligurie, door de Massiliers Z. tak van den Caucasus den naam
gesticht op een voorgebergte (bij Ver- Moot xá ogn, Mosckici montes ontleent.
gilius arc Monoeci), met een tempel
Mosohus , Móaxos , van Syracuse,
van Hercules Monoecus (Móvocxos).
bucolisch dichter (± 250) , van wien

Mopsïa = Mopsopia.
nog 4 idyllen overgebleven zijn.
Mosella, nu Moezel, .rivier in GalMopsïum, Mo' ptov, stad van Pelasgiótis in Thessalie op een gelijkn. ha Beigica, die op den Vogésus ontspringt en bij Confluentes (Coblenz) in
heuvel, tusschen Tempe en Larisa.
Mopsopia, Mopowría , = Attica; den Rijn valt.
Mosténi, Moozgvoí, stad in Lydie,
van waar bij rom. dichters Mopsopius,
attisch , atheensch.

Z.O.waarts van Thyatira; door eene

Mopsuestia, Móyov Éozia, stad in aardbeving 17 n. C. zwaar geteisterd.

Mosynoeci, Moovvotxot „torenbe't W. van Cilicie aan beide oevers
van den Pyramus, over welke keizer woners," barbaarsche volkstam op de
Constantius daar een prachtige brug N.kust van Klein-Azie, in Pontus.

Musaeus.

Motuca.
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Motuca , Mirovxa , stad op de Z.- I water van een gevaarlijke ziekte genas.
kust van Sicilie , W.waarts van kaap I
sae , Movoat , de Muzen , godin -

Pachynum; nu Modica.
Motyé , Mozvi , aloude stad op de
N.W.kust van Sicilie, phoenicische
kolonie, later in bezit der Carthagers, I
die (397) de inwoners naar Lilybaeum

Mu

nen van gezang en snarenspel, later
ook van poëzie , kunst en letteren,
dochters van Zeus en Mnemosyne, in
Pierie aan den voet van den Olympus
geboren , eerst 3 in getal : Meléte
overbrachten.
(Me, r) , Mneme (Mvi) en Aoede
Muclus Scaevóla . Zie SCAEVOLA. (Aoc), later 9: Clio
(K2ECCV), de
Mul ciber = Vulcanus.
I Muze der geschiedenis , Euterpe (EvMulucha, grensrivier tusschen Mau- ^,^p,,21) der muziek, Thalia (Oá2sca)
retanie en., Numidie.
van klucht- en blijspel, Melpoméne
Mummius, L .., onderwierp als con' ) van treurzang en treursu l (146) Griekenland na een weinig (M
X1 van rei vereerende overwinning op 't achaeïsch spel, Terpsichore (TeeytOQ2)
bondsleger en verwoestte , als om zijn dansen en kkoorgezangg Erato ('EOazcó)
naam voor eeuwig te brandmerken , van minnedicht en mimiek, Polyhymnia
Corinthe te vuur en te zwaard. Hij (Ho'v,uvía) der hymnen, Calliëpe (Ka %behoorde tot de commissie van 10 (de- ) tc n) van 't heldendicht, Urania (Ovcem legati), die in overleg met Polybius oavta) der sterrenkunde. Clio droeg
't land op den voet eener rom. provin- als attribuut gew. eene papierrol, Eucie brachten en werd bij zijn terugkeer terpe eene fluit, Thalia en Melpomene
met een triomf en den titel van Ac/iai- een masker, Terpsichore en Erato eene
cus vereerd.I
lier, Calliope wastafels en eene stift,
Munatius Plancus . Zie PLANLUS . Urania een hemelbol en passer. De
Munda. 1) Aanzienlijke stad en rom. dienst der Muzen verbreidde zich uit
kolonie in 't Z. van Hispania Baetica, Thracie (Pierie) naar Boeotie, waar de
waar Cn. Scipio (216) de Carthagers, ; Helicon met de bronnen Aganippe en
Caesar (45) de zonen van Pompejus Hippocréne , de Parnassus met de bron
versloeg. — 2) Stad -der Celtiberiers Castalia haar gewijd waren, uit Boeotie over geheel Griekenland. De Muzen
in Hispania Tarraconensis.
Munychia, 1.11ovvvXia. 1) Heuvel werden door de dichters om haren bebij Athene, die als citadel de 3 havens zielenden invloed, die hun onmisbaar
Piraeus , Zea en Munychia bestreek en was, aangeroepen en bij een volk als
meer dan eens over 't lot der stad be- de Grieken $p allerlei wijze harer waar sliste. Binnen de vestingwerken be- dig vereerd. Als godinnen van den
vonden zich tal van woningen , open- zang bij uitnemendheid waren ze bebare gebouwen als een ruime schouw- vriend en verbonden met Apollo , den
burg , een tempel van Artémis , die er god der lier , die als haar geleider
als patrones der zeelieden op den feest- Musagétes (Movoay'x)l) heette. Te
dag van den slag bij Salamis vereerd Rome stichtte M. Fulvius Nobilior
werd , enz. — 2) Kleinste der 3 havens (181) ter eere van Hercules in vereenivan Athene, van alle zijden door vrij ging met de Muzen bij 't Circus Flaontoeganklijke rotsen afgesloten , nu minius een met fraaie kunstwerken uit
Fanári.
den buit van Ambracia versierden tem MurcÍa, oud-rom. godin, gew. Ve- pel (Hercules Musa -um).
nus Murcia, later Venus Myrtea „mirMusaeus , Moviaios. 1) Een oud tegodin" genoemd, had een heiligdom I grieksch zanger, gew. met Orpheus
aan den voet van den Aventijn.
I in één adem genoemd, wien later alMurgantia = Morgantium.
lerlei heilige liederen en voorspellingen
Musa, .Antonius , vrijgelatene, be- (xO27óuoí) toegedicht werden. -- 2)
roemd geneesheer te Rome en lijfarts Taalgeleerde uit een late periode, bevan Augustus, wien hij door koud zong in een bevallig gedicht de liefde
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Musagetes.

Myra.

van Hero en Leander (rá xa8'c'Hgco

Myeónus , Mvxovos , nu Mycono,
eene der kleinere Cycladen in de Aegeïsche zee, ten O. van Delos.
Mygdon, Mvybcov, oud -phrygische
koning, vader van Coroebus (Mygdonides) , die de Amazonen bevocht.
Mygdones (Mv y boves) = Phrygiers
naar Mygdon (van hier bij Horatius

xa2 Aaav3eov).
Musagetes . Zie

MUSAE .
Musonius Rufus, C., van. Volsinii
in Etrurie, stoicijn van edele inborst
uit den eersten keizertijd te Rome,
die door zijn onderwijs , zijn leven en
zedekundige geschriften den stempel
drukte op zijne leer.
Muta „stomme" = Larunda .
Muthul , rivier in Numidie , tusschen
de rijken van Jugurtha en Adherbal.
Mutina, nu Modena, aanzienlijke stad
in Gallia Cispadana, aan de van Mediolanum af geheel Italie doorkruisende
heerbaan, 184 rom. kolonie. In den
burgeroorlog na Caesar's dood werd
D. Brutus er 4 maanden lang (Dec.
44 -- 14 April 43) door M. Antonius

,

Mygdoniae opes).

Mygdonia, Mvybovla, gewest 1)
in 't O. van Macedonie , door de Thermaische golf en door Chalcidice begrensd, — 2) in 't O. van Mysie en
't W. van Bithynie, door Mygdoniers
uit Thracie bevolkt, — 3) in 't O. van
Mesopotamie, met den Chabóras ten
W. als grensrivier , later om de uit nemende vruchtbaarheid ook Anthe-

music (Av0E,uovo1a „bloemengaarde")

belegerd gehouden en onder hare wallen genoemd.

sneuvelden de tot ontzet gezonden consuls Hirtius en Pansa (bellum Mutinense).
Mycálè, Mvxd%j , kaap in 't Z. van
Ionie tegenover 't eiland Samos, be- I
kend door een groote overwinning der I
grieksche vloot op de Perzische (479) .

Myealessus , Mvxa2ii000s ,

-176os, I

Mylae , Mt52at , nu Milazzo , ver -

sterkte havenstad O.waarts op de N.kust van Sicilie, waar Duilius (260)
de Carthagers , Agrippa (36) Sex. Pompejus ter zee versloeg.

Mylása, rá MNaoa, bloeiende en

door gebouwen en tempels van blinoude stad in Boeotie aan den straatweg kend wit marmer bij uitstek fraaie
van Aulis naar Thebe , door een thraci- stad in 't W. van Cane , in een breede
ache huurbende 413 bij overrompeling vruchtbare vlakte , nu Melasso met
half verwoest.
vele bouwvallen.

Myeénae, Mvxijvat, oude stad van
Mylitta, M 2trza, babylonische goArgólis, 32 mijl ten N.O. van Argos, din van leven en vruchtbaarheid in de

naar de mythe door Perseus gesticht , J
beroemde rijkszetel der Pelopiden en
onder de regeering van Agamemnon
door rijkdom , macht en pracht de eerste I
stad van geheel Griekenland , verviel
na den inval der Heracliden en werd
468 door de Argiven verwoest. Grootache overblijfselen van bouw- en beeld- I
houwkunst bij 't dorp Kharvati, als
daar zijn de sterkbevestigde burcht met I
de leeuwenpoort , onderaardsche ge- I
welven , de graven met hun rijke schat- I
kamers , kleinodiën , reliquiën enz. , ge- I
tuigen van den voormaligen luister. Van
hier bij rom. dichters Mycenaeus dux,

Agamemnon ; Mycenis , Iphigenia.

geheele natuur van den beginne af.
Myndus , Mvv^os , dorische kolonie
op de kust van Carie, ten N.W. van
Halicarnassus • nu Mendes.
'
Myon, 1Vlvoiv, stad der ozolische
Locriers , op eene hoogte en bij een
der gevaarlijkste passen uit Aetolie
naar Loeris gelegen.

Myonnesus, Mvovvióos, kaap en
zeestadje op de kust van Ionie , W.
waarts van Lebédus , waar Antiochus
van Syrie 190 door de Romeinen ter zee
verslagen werd.

Mos Hormos , ó Mvós eos ,,mos selhaven ," aanzienlijke havenstad in

Mycerinus, MvxeOivos, aeg. Men- Boven -Aegypte aan de Roode zee,
kera, koning van Aegypte, zoon en I door Ptolemaeus Philadelphus gesticht.
Myra, zá M5 pa , eene der hoofd opvolger van Cheops, die eene der
steden van Lycie, op eene rots niet
oudste pyramiden stichtte.

Myrcinus.
ver van zee gelegen. Trotsche bouwv allen zijn er van over.

Mytilene.
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Myrsinus, Mveotvos, oude stad der

Epeërs in 't N.W. van Elis.

My reinus , Mvoxtvos , stad der EMyrtllus. Zie PELOPS.
donen in Thracie aan den ' Strymon ,
Myrtóum mare, Mvozcoov 'r 2 ayos,
even boven Amphipólis.
een gedeelte der Aegeïsche zee ten Z.
phoeni
Myriandrus , Mvo'av3oos ,
van Euboea en Attica , naar 't bij de
cische kolonie in Syrie , welvarende Z.kust van Euboea gelegen eilandje
de
O.zijde
der
zee- en handelstad aan
M y r t u s genoemd.
golf van Issus.
Myrtuntium , 't vroegere Myrsinus.
en
sterke
oude
Myrina, Mvoíva,
Mys , Mvs , een der voortreflijkste
havenstad van 't Aeolisch verbond , op graveurs te Athene onder Pericles,
de W.kust van Mysie.
die o. a. 't gevecht der Lapithen en
Myrléa, Mc5 a , stad in 't Z.W. Centauren, benevens ander beeldwerk
van Bithynie , N.waarts van Prusa, op 't schild der Athene Promachos van
kolonie van Colóphon , door Prusias I, Phidias uitvoerde.
die haar aanzienlijk vergrootte, naar
Mysia, Mvoía, gewest in den N.W.
zijne gemalin Apaméa genoemd.
van Klein-Azie, tusschen den
hoek
Myrmecides, Mvo, eipil ns ,atheensch Hellespont ten N.W. , de Propontis
kunstwerker in metaal en ivoor, ten ten N. , Phrygie en Bithynie ten 0.,
tijde van Pericles.
Lydie ten Z. en de Aegeïsche zee ten
Myrmidones , Mvo,uc&'ves , achaeï- W.; van ouds her door Thraciers onsche volkstarn van Phthiótis in Thes- der den naam van M y s i (Mvool) be-

salie, naar 't gewone verhaal uit Aegina
herkomstig en aldaar op de bede van
koning Aei cus door Zeus uit mieren
(V 2Miixes) geschapen, nadat het eiland
door eene pestziekte uitgestorven was.
Eerder laat zich omgekeerd aannemen,
dat Aegina eertijds van Thessalie uit
bevolkt werd. Onder Achilles trokken
ze tegen Troje , maar verdwijnen sedert
al meer en meer.
Myro , Mveco , van Byzantium (±
300) , als elegische, epische en lier dichteres geroemd , nog alleen uit 2 epigrammen in de gr. Anthologie bekend.
5

Myron, Mvocov, van Eleuthérae in
Boeotie , een der beroemdste beeldhouwers te Athene (± 450) , leerling van
Ageladas uit Argos, onder wiens uitgelezen kunstwerken geen zoo algemeen
bewonderd werd als de koe.
Myronides , Mvocvv11gs , atheensch
veldheer en staatsman, even dapper
als braaf, vocht bij Plataea onder
Aristides , overwon de Corinthiers bij
Megára (45'7) en de Boeotiers bij Oenophyta (456).

Myrrha. Zie ADONIS.

Myrsilus, Mvoot2oc. 1) = Myrti-

lus. — 2) = Candaules. — 3) Tyran
van Mytilëne ten tijde van Alcaeus en
Pittácus.

volkt en later verdeeld in 1) M. Minor
(n luxga), de N.kust; 2) M. Maio'
(n 't Z.O. binnenland; 3)
Trees (Tecoás) , de NW. strook tusschen de Aegeïsche zee , den Hellespont en de kust langs den Ida; 4)
Aeolis (Aio),l5), 't Z. gedeelte der W.kust met de aeolische bondsteden ; 5)
Teuthrania (TevisOavía), de Z.W.strook
van Temnus tot Lydie. In den heldentijd lag 't gebied van Troje in 't
N.W. des lands en heette later Phrygia
Minor (bij de Grieken `Eíá airovaos).
Sedert 280 behoorde Mysie onder Pergámum en sedert 133 onder Rome,
als deel der provincie Asia. Bij Ovidius Mysus dux , Teléphus.
Mytil^n , ae , Mvzc) v)j , nu Cas tro, aanzienlijkste stad van 't eiland
Lesbos, op de O.kust tegenover 't
vasteland van Klein-Azie gelegen, werd
vroeg door de Aeoliers bevolkt en verhief zich door zee- en handelsmacht,
door tal van kolonies op de kust van
Mysie en Thracie, door liefde voor
kunst en wetenschap tot een hoogera
trap van volks- en staatsontwikkeling.
Sedert het begin der Ede eeuw voerde
zij met Athene, dat haar 't bezit van
Sigéum betwistte, een hardnekkigen,
-
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Myus.

Nantuates.

eindelijk door de verovering van Pisistratus beslisten strijd. Intusschen
werd de ten gevolge van hevige tusschen adel en volk uitgebroken burgertwisten diep geschokte rust door
't wijs bestuur van den tot aesymneet
(protector) verkozen Pittácus (589-579)
hersteld. Na de perzische oorlogen
sloot Mytilene zich bij 't zeeverbond
van Athene aan , doch viel in den
peloponnesischen oorlog (428) door belofte van spartaansche hulp gerugsteund
af. Door Sparta te leur gesteld en na
een langdurig beleg tot de overgave
gedwongen, werd ze met den halven

ondergang gestraft. Nogmaals in 212
opgestaan, bleef zij een jarenlange
twistappel tusschen Athene en Sparta,
om vervolgens aan Macedonie en ten
slotte aan Rome onderworpen te worden.
Tot in later tijd behield Mytilene, van
den vroegeren bloei vervallen, den
roem eener door natuur- en kunstschoon
merkwaardige stad. Onder de keizers
was er meer dan één, die haar met
ingenomenheid begunstigde.
Myus, Mvov"s , stad in Cane, aan
den Z. oever van den Maeander, de
kleinste- der ionische bondsteden, later
allengs uitgestorven.

N.
Nabataei , Na f araiot, de machtigste van 't assyrische rijk (606) de stichter
volkstam van Arabia Petraea,
de ( werd van 't chaldeeuwsch -babylonische
hoofdstad Petra, leidde vroger een rijk (625-604).
y
nomadenleven , dreef later uitgebreiden Naevius , C n. , oud-rom. dichter van
handel en drong tot aan den Euphraat echt nationalen stempel uit Campanie,
door , speelde ten tijde der syrische en voorganger van Ennius , tijdgenoot van
joodsche verwikkelingen een politieke Plautus, bewerkte met vrije hand tal
rol en werd 105 n. C. aan Rome on- van tooneelstukken naar grieksche moderworpen. Van hier .bij rom. dichters dellen en bezong den eersten punischen
Nabataeus = arabisch of oostersch. oorlog meer of min kroniekmatig in
Nábis , Ndl cs , tyran van Sparta saturnische versmaat , boette de rond (206-192) , door laaghartige wreed- borstige satire tegen de Metellussen
heid berucht, hardnekkig vijand van en Scipio's eerst met kerkerstraf, ver 't Achaisch verbond , werd herhaalde- volgens met levenslange verbanning
lijk (202, 192) door Philopoemen ver- en stierf ± 199 te Utica.
slagen, door de Romeinen getuchtigd
Naiades. Zie NYMPHAE.
(195) en weldra door den aanvoerder Naissus , Naiaoós , nu Nissa, wel zijner aetolische huur- of hulptroepen varende stad in Boven -Moesie , waar
uit den weg geruimd. Constantijn d. G. geboren werd.
Nabonassar, koning van Babylon , Namnetes; ae,volkstam op de W.kust
met wiens eerste regeeringsjaar eene van Gallia Lugdunensis tusschen de
voor tijdreken- en sterrenkunde hoogst Liger (Loire) en de zee, met de hoofd gewichtige jaartelling begint (26 Febr. stad Condivincum (Nantes).
747).
Nantuátes , volkstam in 't Z.O. van
Nabonedus = Labynetus no. 2.
Gallie (in Wallis) , tusschen den Rijn
Nabopolassar, assyrisch landvoogd en de Rhone, aan de O. oevers van
van Babylon, die na de vernietiging 1 't lacus Lemannus (meer van Genève).

Napaeae.

Nausicles.
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Z.W.zijde van Cyrenaica rondom de
Napaeae . Zie NYMPHAE .
Napáta, zá Nd^ra ca, de groote en Syrtis Major, later door de Romeinen
-

bloeiende hoofdstad van 't aethiopische
rijk, N.waarts van Mere aan den
Nijl , 't zuidelijkste punt, dat de Romeinen (22) onder bevel van Petronius ,
die haar veroverde en uitplunderen liet,
bereikten.

Nar , nu Nera, rivier met witkleurigS, zwavelachtig water tusschen Umbrie en 't land der Sabijnen , valt
niet ver van Ocriculum in den Tiber.
Narbo , bloeiende handelstad in Z.Gallie (Provence) aan 't riviertje Atax
(Aude) , 118 rom. kolonie onder den
consul Q. Marcius (van daar vermoedelijk N a r b o M a r tin s genoemd) ,
latere hoofdstad der rom. provincie
Gallia N a r b o n e n s i s; nu Narbonne.
Narbonensis Gallia. Zie GALLIA .
Narcissus , Nágxt000s , beeldschoon
jongeling, zoon van den riviergod
Cephisus en de nimf Liriópe, die ongevoelig was voor alle liefde en teederheid. Op de bede der door Narcissus versmade nimf Echo gaf Nemésis hem zijn eigen beeld in eene bron
te zien. Na dien betooverenden aan-

dieper binnenwaarts gedrongen.
Nãso , O v i d i u s. Zie ovinius.
Naucrátis , Navx9aus , grieksche ,
door handel en nijverheid bloeiende
stad in Beneden -Aegypte , aan den
rechteroever van den canobischen Nijl-

mond, door de Milesiers onder de regeering van Amasis (-I- 550) gesticht,
geboorteplaats van Athenaeus , Julius
Pollux enz.
Naulóchus, Nat oxot, reede in 't
O. der N.kust van Sicilie, tusschen
Mylae en kaap Pelórum, waar de vloot
van Sex. Pompejus (3 Sept. 36) door
Agrippa vernietigd werd.
Naupactus , Navrraxros , nu Lepanto , oude sterke stad der ozolische
Locriers met de beste haven aan de
N.kust der Corinthische golf, O.waarts
van 't voorgebergte Antirrhium , na de
perzische oorlogen in bezit der Atheners, die er de (455) door de Spartanen uit hun vaderland verdreven Mes seniers opnamen ; later achtereenvolgens door de Achaeërs en door de
Thebanen bemachtigd, door Philippus
-

blik voor zich zelven in minnevuur V. M. bij Aetolie gevoegd en door de
ontstoken , teerde hij van onbevredigd Romeinen aan Locris teruggegeven.
verlangen uit en werd in eene narcis
Nauplia, Navr),ia, havenstad van

veranderd.

Narnia, nu Narni , sterke stad in
Umbrie op een steile rots aan de Z.zijde der rivier Nar, 299 rom. kolonie,
vroeger Nequinum geheeten.
Naróna, rom. kolonie in Dalmatie,
bij de rivier N a r o.

Narses , Napons veldheer van keizer Justinianus, verdreef de Oostgothen
uit Italie , waar hij vervolgens onder
den titel van exarch 552-567 n. C.
't bewind voerde.
Narycus , Nc vxos, ook N a ry x,
stad der opuntische Locriers aan de
euboïsche zee , van waar bij Ovidiís
Ajax de zoon van Oileus Narycius heros
heet. Als vermeende kolonie van Narycus wordt Locri in Bruttium bij
dichters wel N a r y c i a genoemd; even,

Argos , nabij Tiryns , aan de Saroni-

sche golf.
Nauplius , Navz2cos , koning van
Euboea, vader van Palamédes (Naupli«des), lokte de van Troje terugkee-

rende Grieken, om den dood zijn zoon
voor Troje aangedaan te wreken, door
wachtvuren op de klippen van kaap
Capháreus , waar ze schipbreuk leden.
Nauportus , nu Ober-Laibach , bloeiende handelstad der Tauriscen in BovenPannonie , aan de gelijkn. rivier (nu
Laibach).
Nausicàa, Navot a, dochter van
den phaeacischen koning Alcinous en
Aréte , die den door schipbreuk op 't
strand geworpen Odysseus van kleederen en voedsel voorzag en hem naar
't hof van haren vader geleidde.

't pik van Bruttium Narycia pico.
Naus Iles , Navocxílijs , atheensch
Nasamónes, Nana,ucvves, machtige demagoog van grootera invloed, eerst

eens

doch ruwe volkstam in Libye aan de met Aeschinesbevriend, doch later

Nautia gens.

Neith.

krachtig bestrijder der macedonische
politiek, wegens zijne verdiensten meer
dan eens van staatswege bekranst.
Nautia gens, patricisch geslacht te
Rome , dat zijn oorsprong ophaalde
van N a u t e s, een tochtgenoot van
Aenéas, die 't Palladium uit Troje
,overbracht ; weshalve dit beeld onder
de hoede der Nautiussen gesteld werd.

Nabal. — 3) Zie SYRACUSAE. - 4)
Sichem in 't O. T. , nu Nabloes.
5) Havenstad in Thracie aan de Strymonische golf, nu KavalIo.
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Nearehus, Naa LoXos, beroemd generaal van Alexander d. G. en later
landvoogd van Lycie, voer (326-325)
met een eskader den Indus af tot aan
de Perzische golf, wiens verhaal dezer
Nava, nu Nahe, rivier in Germanie, ontdekkingsreis nog gedeeltelijk uit de
valt bij Bingium (Bingen) in den Rijn. Indica van Arrianus bekend is.
Navius ; A t t u s , augur te Rome,

die door zijn priestergezag 't plan van
Tarquinius Priscus tot verdubbeling
der riddercenturiën verhinderde en bewees , toen de koning de kunst van
den wichelaar op de proef stellen wilde,
hare onfeilbaarheid door op staande voet
met een scheermes een wetsteen door
te snijden.
Naxos , Nd Los 1) Nu Naxia , groot ste en vruchtbaarste eiland der Cycladen , door Ioniers uit Athene (532)
bevolkt , vooral door zijn marmer en
wijn beroemd , waar Dionysus , die er
bovenal vereerd werd , zich met de
door Theseus verlatene Ariadne ver
Stad op de O.kust van-bond.—2)
Sicilie , door Chalcidiers uit Euboea
gesticht ('735) en door Dionysius van
Syracuse verwoest (403) , onder den
naam van Tauromenium herbouwd (358).
Neaera , Ne'at a, geliefkoosde naam
van nimfen en minnaressen.
Neaethus , rivier in Bruttium , viel
in de golf van Tarente even boven
Croton ; nu Nieto.
Neapólis, Nrdiro2 t . 1) Vroeger
Parthenope , nu Napels, oude en vermaarde stad in Campanie, aan de bekoorlijke golf van dien naam, op de
W. helling van den Vesuvius gelegen,
door eene kolonie van Cumae gesticht
en tot de onderwerping aan de Romeinen (290) door een muur in: Palaepiilis „oud-stad" en Neapólis „nieuwstad" verdeeld, lokte door hare beval
natuur en de fijnere zeden harer-lige
grieksche bevolking tal van rom. grooten , die er de warme baden gebruikten
en in den omtrek op prachtige villa's
leefden. — 2) Oude, door Phoeniciers
gestichte zeestad in Zeugitana, nu
.

Nebródes montes , Nevo b óor^ ,

hoofdgebergte op Sicilie, doorsnijdt,
als voortzetting der Apennijnen , 't geheele eiland van 't O. naar 't W.

Nebucadnezar, zoon van Nabopolassar , machtige koning van 't chaldeeuwsch- babylonische rijk, dat onder
zijne regeering op de middaghoogte
van uit- en inwendigen luister. stond
(± 604 - 562).

Neeessitas , Aváyxn , alvermogende
godin der onvermijdbare noodzaaklijkheid , die boven goden en menschen
staat en met ijzeren nagels en met
wiggen in de handen afgebeeld werd.
Neeho, Nsxchs, koning van Aegypte
(609-595), zoon en opvolger van Psammetichus , wiens handelspolitiek hij
waardig vervolgde. Zoo liet hij een,
hoewel onvoltooid gebleven , kanaal
ter verbinding van den Nijl en de
Roode Zee graven en door Phoeniciers
Africa omzeilen. Tot uitbreiding der
politieke macht nam hij de wapenen
te baat , drong na de onderwerping
van Judaea en Syrie in Babylonie tot
den Euphraat door, doch werd op den
terugtocht (604) door Nebucadnezar bij
Carcamis ten eenenmale verslagen , zoodat al 't veroverde weer verloren ging.
Neetanébis . 1) -Koning van Aegypte
(374 364) , die met geluk de vrijheid
des lands tegen de Perzen handhaafde.
— 2) Koning van Aegypte, die 361
met behulp van Agesilaus den troon
overweldigde, doch 350 door de Perzen verdreven werd en naar Aethiopie
-

ontvluchtte.

Neïth, Nnt , godin der aeg. stad
Sais, door de Grieken met Pallas Athene
vereenzelvigd. De wijsheid harer priesters was alom beroemd.

Neleus.

Nepete.

26'7

Neleus , Nn2,evg. 1) Zoon van Po. met de hoofdstad Noviomágus (Spiers).
Nemorensis lacus. Zie ARICIA.
seidon en Tyro , de latere gemalin van
Cretheus , den koning van Iolcos , werd
Neobule. Zie ARCHILOCHUS.
met zijn tweelingbroeder Pelias te vonNeocaesarëa, Nsoxatoc sta , groote
deling gelegd. Beide groeiden onder en fraaie hoofdstad van Pontus Poleherders op en togen , van hunne af- moniácus aan de rivier Lycus , nu
komst onderricht , naar Iolcos , om na Niksar.
den dood van Cretheus den troon te
Nèón, New', oude stad in Phocis,
bemachtigen. Dit gelukte; Neleus aan den O. voet van den berg Tithoechter , door Pelias uitgedreven , nam rea, een tak van den Parnassus, door
met Melampus en Bias de wijk naar Xerxes verwoest , op korten afstand
den Peloponnesus , waar hij Pylos herbouwd en naar den berg, aan welstichtte en een machtig koning werd. ken ze lag, Tithorea genoemd.
Van zijne 12 zonen liet Herácles alleen
Neontichos, NÉov veixos „nieuwe
Nestor, den jongste, in leven , omdat
ze, behalve dezen, geweigerd had- muur." 1) Eene der 12 aeolische steden
Kasteel
den, hem van zijne bloedsmet na den op de kust van Mysie. — 2)
nabij den
moord van Iphitus te zuiveren. — 2) op de Z.O.kust van Thracie
Zoon van Codrus , die met zijn broeder Chersonesus.
Neoptolémus , Nswrzó)suos , ook
Androclus met kolonisten naar KleinPyrrhus, zoon van Achilles en DeïdaAzie vertrok.
Nelides, Ni2ettns, Nestor als zoon mia , de dochter van Lycomèdes op
of Antilóchus als kleinzoon van Neleus. Scyros , werd door zijn grootvader opgevoed en , toen voorspeld was , dat
Nemausus , nu Nimes , voorname zonder
hem en Philoctètes Troje niet
stad en rom. kolonie in Gallia Narboingenomen worden , door Odysseus
nensis, ten W. van den Rhodánus kon
daar gehaald. Vóór Troje kweet
(Rhóne) , aan den straatweg van Italie van
hij zich in woord en daad zijn grooten
naar Hispanie, met prachtige gebouvader waardig. Van alle helden was
wen , van welke nog heerlijke overhij de eenige , die zonder beven zich
blijfselen aanwezig zijn.
in 't houten paard liet opsluiten , ontNeméa , Nepea , dal in A rgólis tus- ving na de verovering der stad zijn
schen Cleónae en Phlius , waar He- aandeel van den buit en ging ongerácles den leeuw doodde en om 't an- wond onder zeil. Na zijn terugkeer
dere jaar de nemeïsche spelen bij den in Phthia huwde hij de hem vóór Troje
tempel van Zeus (NÉ,uatos) gevierd door haren vader Menelaus toegezegde
werden.
Hermióne. Zóó luidt het in de OdysNemesiánus , van Carthago (± 280 see. Volgens latere verhalen bracht
n. C.), van wien nog een leerdicht hij Priámus bij 't altaar den doodslag
over de jacht (Cynegetica) en 4 idyllen toe , wierp Hector's zoon van den to(Eclogae) bestaan.
ren , offerde Polyx na op 't graf van
Nemésis, Neuaots, godin der he- Achilles om zijne schim te verzoenen
die
de
stervemelsche gerechtigheid,
en vertrok met Andromache, die hem
lingen hun deel van geluk en ongeluk bij de verloting der gevangenen ten
verwaten
overmoed
vernedert
toemeet ,
deel gevallen was , naar Phthia , veren straft; later godin, die, evenals de volgens naar Epirus , waar hij de stamErinyen, 't misdrijf met gerechte wraak vader der molossische koningen werd.
vervolgt. Zij komt ook wel onder den Hij stierf, 't zij uit wraak door Orestes,
naam van Adrastea (Aáeáareta) voor wien Hermione verloofd was geweest,
en werd in de attische gemeente Rham- 't zij, onder welke omstandigheden dan
nus bijzonder vereerd (van daar Rham- ook, te Delphi vermoord. Zijn naam
bleef hooggeëerd.
nusia , Pa,uvovoía geheeten).
Nepéte, oude stad in 't Z. van Etrurie,
Nemetes, germaansche volkstam in
Gallia Belgica op den linker Rijnoever, vroeg met Rome bevriend, nu Nepi.
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Nephele.

Nero.

Nephélé, N-v99í11, gemalin van Athámas , moeder van Phrixus en Helle
( bij Ovidius Nepheleïs). Zie ATHAMes.
Népos, C o r n e 1 i u s, rom. geschiedschrijver van den tweeden rang uit
Gallia Togáta (± 94 30) , vriend van

Aegeïsche zee, die in de diepte der
wateren gezeteld is, de toekomst voorspelt en zich in allerlei gedaanten aan
de stervelingen vertoont. Evenals andere zeegoden heeft hij in kunstwerken

-

Cicero , Atticus en Catullus , bekend
uit de levens van beroemde veldheeren
(Vitae excellentium imperatorum) , die
van een grooter werk (De viris illustribus) overgebleven en wel eens uit
misverstand aan zekeren Aemilius Probus uit den tijd van keizer Theodosius
toegekend zijn , aan 't slot gevolgd door
de uitvoeriger levens van den ouden
Cato en van Atticus, die oorspronklijk
tot het werk De latinis historicis behoorden. Van de Chronica en Exempla
worden enkele fragmenten aangehaald.

stekelig zeewier aan oogen , kin en
borst in plaats van haar.
Neria, Nerio „sterkte," sabijnsche
krijgs- en huwelijksgodin , bij de Romeinen gezellin of gemalin van den
krijgsgod Mars, als zoodanig = Bel-

lona.

Neriton , os , N',ocrov, os, een berg
op de W.kust van Ithaca; eveneens
-

-

een rotsachtig eilandje er vlak bij ge legen. Van hier Neritius dux, Ulysses
(Odysseus) , als koning van Ithaca.
Nero , familienaam van 't geslacht

der Claudiussen.

1) C. C l a u d i u s,

god der zee , zoon versloeg als consul (207) Hasdrubal
van Saturnus en Rhea , werd in den bij de rivier Metaurus. — 2) Rom.
beginne te Rome weinig vereerd en keizer (54-68 n. C.), zoon van Cn.
later geheel met Poseidon vereenzel- Domitius Ahenobarbus en Agrippina,
vigd. Als Neptunus equester (god van de dochter van Germanicus, 37 n. C.
wedrennen en ridderspelen) was hem te Antium geboren, heette eigenlijk
een tempel bij 't circus Flaminius en L. Domitius Ahenobarbus , doch droeg,
't feest der Neptunalia (23 Juli) gewijd. na 't huwelijk zijner moeder met haren
Van hier bij Vergilius Neptunia Troia, oom keizer Claudius (50) als diens zoon
als zijnde Troje door Neptunus om- aangenomen en tot troonopvolger bemuurd; Neptunia proles, Polyphémus ; stemd, den naam van Nero Claudius
bij Ovidius Neptunius heros , Theseus. Caesar Drusus Germanicus en huwde
Nereides, 1V1^O71í^ss, dochters van op 16jarigen leeftijd Octavia, de doch Nereus en Doris 50 in getal , uit- ter van Claudius en Messalina. Na
nemendheid de nimfen der Mid
elland- den dood van Claudius (54) door 't sluw
sche zee tegenover de Oceaniden, die bedrijf van Agrippina , ten koste van
des Oceaans , en de Naiaden , die der Britannicus , den zoon van Claudius,
bronnen. Zij leefden, met eeuwige jeugd tot keizer uitgeroepen, regeerde Nero
en schoonheid bedeeld , in de diepte de eerste jaren vrij onberispelijk onder
der wateren bij haren vader en stop- de leiding van zijn vroegeren leermeesden de zeevarenden goedgunstig bij , ter , den wijsgeer Seneca. Al te spoevan waar ze vooral in havens en haven- dig, 't zij dan door vleierij bedorven
steden vereerd werden. Eene der be- of door de oppermacht of✓ wel door
roemdste Nereïden is Thetis , de moeder zijne eigen natuur van 't spoor gebracht,
van Achilles. In den regel worden ze begon hij zich aan wellust en bloeddorst over te geven, zonder ontzag
in bevallige meisjesgedaante afgebeeld. voor
goden en menschen , voor recht
Nereiné, Thetis, dochter van Nereus. en wet. Britannicus
en Agrippina liet
bij
rom.
dichters
bijnaam
Nereius,
hij ombrengen; eveneens Octavia, ten
van Phocus en Achilles, als afstamme- I einde de snoode Poppaea Sabina te
lingen van Nereus.
kunnen huwen. Den fellen ,
Néreus , N p e , zoon van Pontus aan Nero ten onrechte te lase geleg -

Neptunus ,

rom.

,

en Gaea, bij Doris vader der 50 Ne- den, brand , die (64) Rome voor een
reïden , de grijze en wijze god der goed deel verwoestte , nam hij tot
Middellandsche of meer bijzonder der voorwendsel eener vervolging der chris-
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tenen en de samenzwering van Piso
(65) werd in 't bloed van menig braven
burger gesmoord. Intusschen liet hij i
zich door 't rom. publiek als acteur en I
zwaardvechter bewonderen, ja ondernam als in zegetocht eene kunstreis I
naar Griekenland , om er onder feest- I
gejuich in treur- en zangspelen van
eigen maaksel op te treden (6 Dan ,
weldra staken . Julius Vindex in Gallie
en Galba in Hispanie aan de spits
hunner legioenen de oproervaan omhoog. Door deze mare overrompeld en
door de zijnen verlaten , bracht Nero
zich op de vlucht 4 mijlen buiten Rome om 't leven (68). Onder zijne
regeering werd Armenie veroverd en
een opstand in Britannie gedempt. De
hoofdbron zijner ondeugden en gebreken was ijdelheid en praalzucht, waardoor hij in alles tot kinderachtige en
tevens walgelijke overdrijving oversloeg. Uit kunstliefde en in 't algemeen belang deed Nero overdadig veel
ter verfraaiing van Rome en andere

Nessónis , NEaowv(S meer in Theesalie, Zwaarte van de rivier Penéus,
,

O.waarts van Larisa.

Nessus , Neos. 1) Centaur, die
door Herácles, tegen wiens gemalin
Deianira hij zich oneerbaar gedragen
had, in 't hart getroffen werd en stervende haar een wonderzalf, uit zijn door
dei'lvergiftigd bloed gedistilleerd,
van
aanbeval. —
als toovermiddel liefde
2) = Nestus.
Nestor, Niaroio koning van Pylos,
zoon van Neleus en Chloris , van der
jeugd af een dapper held , die met
roem achtereenvolgens tegen de Arcadiers, de Eleërs en als bondgenoot
der Lapithen tegen de Centauren vocht,
den Argonautentocht en de calydonische
jacht bijwoonde. Op hooge jaren nog
volgde hij met 90 schepen , door zijne
2 oudste zonen Antilóchus en Thrasymèdes vergezeld, 't grieksche leger
tegen Troje. In de Ilias wordt hij
met ingenomenheid geschilderd als de
eerbiedwaardige grijsaard, als aller va steden.
derlijke vriend, als de welsprekende
Nerva, M. C o c c è i u s , rom. keizer t redenaar en aan levenswijsheid rijke
(96-98 n. C.) uit Narnia in Umbrie, raadsman , van wiens tong eene taal
opvolger van Domitiánus, herstelde vloeide zoeter dan honig, als de krijgsdoor een wijs en rechtvaardig bestuur kundige , in gevaren beproefde aan de geschokte rust in den staat en won voerder , op 't slagveld even gezien als
de harten der burgers , doch was te in de vergadering. Na een gelukkigen
zachtmoedig en te menschlievend van terugkeer bracht Nestor zijne latere
aard , om zijn gezag door gestrengheid levensdagen kalm en genoeglijk in
de noodige klem bij te zetten. Kort Pylos door.
vóór zijn dood had hij Trajanus tot
Nestus, N'oros, rivier in Thracie,
mederegent aangenomen.
sedert Philippus en Alexander d. G.
Nervii, krijgshaftige en machtige de O. grens van Macedonie , ontspringt
volkstam der Belgen , W.waarts van op den Rhodope en valt in de Aegede Menapiers, in een door de Scaldis ische zee; nu Mesto.
(Schelde) en Sabris (Sambre) besproeiNëtum , Nh rov nu Noto , stadje
de, door de Arduenna silva (Ardennen) op Sicilie , ten Z.W. van Syracuse.
omgeven, langs de kust van den OceNeuri, NsvQoí, scythische volkstam,
aan moerassige en aan baaien rijke N. w .waarts van de bronnen van den
landstreek (in het tegenw. Henegouwen Tyras (Dniester) woonachtig.
en Namen) woonachtig , die zich tegen
Nicaea, Ntxata. 1) Beroemde stad
Caesar tot het uiterste verdedigde en in Bithynie aan de O. zij de van 't meer
in den wanhopigen worstelstrijd bijna Ascania, door Antigónus ± 316 onder
geheel te gronde ging,
den naam van Antigonèa gesticht, wel Nesis , nu Nisita, bekoorlijk eilandje dra door Lysimachus ter eere zijner
bij de kust van Campanie, tusschen gemalin herdoopt; residentie der bithyPuteóli en Neapolis ,lievelingsverblijf nische koningen en drukke handels , markt tot onder de rom. en grieksche
van rom. grooten.
'

).

,

,

Nicander.

Niger.

keizers , ook door de kerkvergadering
van 325 n. C. bekend. — 2) Stad in
Indie , aan den O. oever van den Hydaspes , door Alexander d, G. na de
overwinning op Porus gesticht. — 3)
Stad in Indie, W.waarts van de rivier
Cophen. — 4) Sterkte in Locris , aan
den voet van 't Oetagebergte , bestreek
de engte der Thermopylae. — 5) Nu
Nizza , zeestad in Ligurie, op de grens
van Gallie , kolonie van Massilia.
Nioander,NixavóCos, grieksch dichter en geneesheer uit Colophon (± 160),
van wiens talrijke leerdichten nog één
over de vergiftige dieren (Ogotaxá) en
een tweede over de tegengiften ( eA t_

grootste schilders van Athene (± 320),
een meester in de behandeling van
grootsche onderwerpen en van vrouwenfiguren , alsmede in de schakeering
van licht en donker, die de beelden
als uit den achtergrond deed opdoemen.
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Ni coláus, Ntxó2aos, van Damascus

(Damascenes) , nog uit enkele fragmenten van historische en philosophische
werken bekend , leefde onder Augustus.

Ni comàchus , Ncxóuaxos. 1) Van
Stagira, vader van den wijsgeer A.ristotéles, lijfarts van Amyntas II. —
2) Zoon van Aristoteles, uitgever of
volgens sommigen bewerker der ziel
Aristoteles , Ncxo,udxeia-kundeva
betiteld. — 3) Van Thebe, beroemd
<pa Lo ivaxa) bestaat.
N 1cá , Nxn , godin der overwinning, schilder , die bovenal om de kracht,
dochter van Pallas en Styx , die te de bevalligheid en losheid van zijn
Athene een tempel op de acropolis had, penseel bewonderd werd (± 350).
Nicomédes , naam van bithynische
werd niet zelden in 't geleide van Zeus
of van de godin Athene, met een lauwer- koningen. De eerste regeerde 279-250
krans of palmtak in de hand en met en stichtte de stad Nicomedia, die hij tot
hoofdstad van zijn rijk verhief. De tweevleugels afgebeeld.
N icephorÍum , Ncxi799óetov , sterke de, hijgen. E p i p h á n e s (142-91), ontvesting in Mesopotamie aan den Eu- troonde en doodde zijn vader Prusias II,
phraat, Z.waarts van Edessa, op last trouwe bondgenoot der Romeinen. De
derde, bijgen. P h i 1 o p á t o r (91-75),
van Alexander d. G. gesticht.
Nicephorius, rivier van Groot Ar- werd tweemaal door Mithradates vermenie , die voorbij de hoofdstad Tigra- dreven en tweemaal door de Romeinen
hersteld. Kinderloos zijnde, vermaakte
nocerta vloeit en in den Tiger valt.
Ni cer , rechter zijtak van den Rijn, hij zijn rijk aan 't rom. volk.
Nicomedia , Ntxo,ui^Ssca , hoofdstad
nu Neckar.
Nicias , Ntxtas, 1) Atheensch veld- van Bithynie , door Nicomèdes I (264)
heer en staatsman uit de eerste helft aan den N.O.hoek der golf van Astávan den peloponnesischen oorlog , die, cus gestidht , verhief zich weldra tot
aan 't hoofd der aristocratische partij, hoogen bloei en bleef eeuwen lang,
den vrede van 421 met Sparta be- ook als residentie o. a. van Diocletianus
werkte en bij 't hervatten der vijan- en Constantijn d. G., eene der fraaiste
delijkheden (415) zijns ondanks als steden der oude wereld. Hannibal nam
vlootvoogd met Alcibiades en Lamá - er vergif, Arrianus was er geboren.
Nicopólis, Ntxórro),cs, stad 1) in
chus tot ambtgenooten naar Sicilie gezonden werd. Door zijn weifelen en 't Z.W. van Epirus, aan de Ambradralen deed hij, nadat Alcibiades terug- cische golf , tegenover Actium , door
geroepen en Lamachus gesneuveld was, Augustus ter eere van zijne overwinook in weerwil van de later nog onder ning bij Actium gebouwd en uit de
Demosthénes nagezonden versterkingen, naburige steden bevolkt, — 2) in Kleinde geheele onderneming mislukken. Armenie aan den Lycus , door PomDoor neerlaag op neerlaag tot het pejus ter eere zijner overwinning op
uiterste gebracht, gaf hij zich op een Mithradates gesticht; heette ook Pomaftocht bij de rivier Asinárus aan de peiopolis.
vijanden over en werd te Syracuse ter
Niger, Níyet^O, nu Niger, groote
dood veroordeeld (413). — 2) Een der rivier in 't binnenland van Libye, wei-

,

Niger.

Nisibis.

nig meer dan bij naam en los gerucht
bekend , in de oudheid voor een tak
van den Nijl gehouden.
Niger, C. Pescennius. Zie sE-

sjik, Korsabad en Nebi Yoenoes , tegenover Mosoel hare plaats teruggevonden werd ; waardoor tevens onwaardeerbare gewrochten van bouw- en
beeldhouwkunst , eene bibliotheek met.
tal van in spijkerschrift vervatte werken , die voor een ver gevorderde geest
pleiten , historische gedenk--beschaving
teekenen enz. aan 't licht gekomen zijn.
Onder de Romeinen wordt een tweede
Ninus in Adiabéne , meer of min op
de hoogte van 't oude Niniveh gele
-gen,
vermeld.
NiÓbé , Ntóf n , dochter van Tantá'
lus en gemalin van den thebaanschen
koning Amphion , die , trotsch op hare
7 zonen en 7 dochters , zich gezegend
roemde boven Leto , de moeder van
één zoon en ééne dochter. Over dezen
overmoed verontwaardigd , troffen Apollo en Artémis met hunne pijlen al
hare kinderen in 't hart. Te midden
harer stomme moedersmart werd Niobedoor Zeus in een steen op den berg
Sipylus in Lydie veranderd, waar ze
haar gebroken hart in eindelooze tranen uitstort. 't Getal der kinderen
wordt ongelijk opgegeven. 't Lot van
Niobe en van haar kroost leverde rijke
stof aan poëzie, aan beitel en penseel.
Een der heerlijkste gewrochten van
plastische kunst is de 1583 te Rome
ontdekte en naar Florence overgebrachte
groep der Niobiden.
Niphátes , Ntcpár 1c ,,sneeuwgebergte", strekt zich aan gene zijde van
den Tiger langs de Z. grenzen van
Armenie uit.
Nireus , Neoeis zoon van Charópus
en Aglaïa , na Achilles de schoonste
der Grieken vóór Troje.
N isaea , Níoata , havenstad van Megára, aan de Saronische golf.
Nisaeus campus , Ntoaiov rsótov,
welige en paardenrijke vlakte in 't Z.W.
van Medie , nabij Rhagae , waar zich
de alom beroemde stoeterijen met name
der perzische koningen bevonden.
Nisibis, Nacflcs , oude, volkrijke
hoofdstad en grensvesting van Mygdonie in Mesopotamie, aan de rivier
Mygdonius, beroemd door hare vruchtbare omstreken en haren uitgebreiden

VERUS SEPTIMIUS.

Nilus, Nei2os, de Nijl, rivier in 't
N.O. van Africa, ontspringt in Aethiopie, doorsnijdt Aegypte van 't Z. naar
't N. , bevrucht er den bodem door
jaarlijksche overstrooming en viel met
7 monden in de Middellandsche zee.
In de Odyssee draagt de Nijl den
naam Aegyptus (Aïyvjrzos).

Niniveh = Ninus no. 2.
Ninus, Nívos. 1) Mythisch koning
of stichter van 't assyrische rijk, over
wiens heldenbedrijven en krijgsverrichtingen bij de Grieken allerlei wonderverhalen in omloop waren , hoewel tot
dus ver voor zijn persoon geen historisch bewijs gevonden is (zie SEMIRAMIS). — 2) Ook Niniveh, vermaarde
hoofd- en residentiestad van 't assyrische rijk , in de provincie Aturie aan
den O. oever van den Boven -Tiger
gelegen , geheel in oosterschen trant
gebouwd , met reusachtige paleizen en
tempels verfraaid, met ontzaglijke muren en torens versterkt , met uitgestrekte tuinen en open pleinen versierd. Niniveh was in gedaante , volkrijkheid en grootte een tweede Babylon. Volgens 't bericht van Diodórus
Siculus bedroeg de geheele omvang
480 stadiën in een langwerpig vierkant,
zijnde 150 op de langere , 90 op de
kortere zijden. De ringmuur was van
eene breedte , dat 3 wagens elkaar
konden voorbijgaan , 100 voet hoog en
voorzien van 1500 torens, elk 200 voet
hoog. Aan de W.zijde verleende de
Tiger een sterke borstwering, zoodat
de Assyriers hunne stad voor onneembaar hielden. Toch werd ze (606) door
den medischen koning Cyaxáres in verbond met den babylonischen landvoogd
Nabopolassar veroverd en verwoest.
De eens zoo machtige stad bleef in
puin liggen en werd vergeten, zoodat
er bij verloop van tijd geen herkenbaar
spoor van over was en eerst in onze
eeuw, ten gevolge van onvermoeide opgravingen, in den omtrek van Koejoend-
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handel , werd door de Romeinen sedert omkomen , zich zelve in een met asch
Lucullus herhaaldelijk veroverd, door gevulde kamer verstikte.
Severus vergroot
en , als voormuur vaníac
groote soda -meren
Ntz
Nitriae ,
rom. -rijk in 'tt Oosten ^ van sterke in een dal
' aan den
' • Z. W. rand van
vestingwerken voorzien , 365 n. C. hun Beneden -Aegypte.
door de Perzen voor goed ontnomen
Nóla , nu Nola , eene oude stad in
Nisus, Nioos. 1) Koning van Me- Campanie, aan de N.zijde van den
gans , stierf, nadat zijne dochter Scylla, Vesuvius , 21 rom. mijlen Z.O.waarts
ter liefde van Minos die Nisaea be- van Capua. Te Nola stierf Augustus
legerde, hem de purperen haren op (14). In den omtrek zijn tal van fraaie
zijn hoofd , waaraan zijn eigen leven campaansche vazen gevonden.
en 't behoud der stad hing , terwijl hij
Nomades , No,uáóss, herdersvolken
sliep, afgesneden bad. Minos liet tot van Azie en Africa, in 't bijz. van
straf bij zijn vertrek de ontaarde doch- Numidie.
ter aan den achtersteven binden en in
Nomentum, nu La Mentana, eene
de Saronische golf verdrinken. Naar oud -latijnsche, later sabijnsche stad, 14
een ander verhaal zwom ze haren on- rom. mijlen N.O.waarts van Rome.
trouw geworden minnaar Minos na en De omtrek leverde een gezochte wijn werd onder weg, om aan de vervolging soort.
haars vaders, die na zijn dood een
Nomius, Nducoc , herdersgod", bij zeearend geworden was , te ontkomen ,
in een roofvogel (ciris) of in een visch naam van Apollo , Pan , Hermes en
veranderd. Bij Ovidius heet Scylla , A ristaeus.
Nonacris , Naívax^OCs , stad en bergde dochter van Phorcus , als ware zzij
de dochter van Nisus , ten onrechte streek in 't N. van A.rcadie , waar de
Niseïa virgo en Nisels. — 2) Bij Ver- I Styx ontsprong. Van hier Nonacrius,
gilius zoon van Hyrtácus, tochtgenoot arcadisch.
Nonius Marcellus, rom. taalgeleervan Aenèas en vriend van L+ uryálus,
met wiep hij 's nachts bij een heime- I de (± 280 n. C.) , wiens werk Compenlijken aanval op 't legerkamp der Ru- I diosa doctrine per literas door aanhaI lingen uit de oud- latijnsche letterkunde
tuliers den dood vond,
Ni syrus, NíaveoO , rotsachtig ei- bijzondere waarde bezit.
Nonnus ^ Nóvvos, grieksch dichter
landje in de Carpathische zee, tegen I
over Cnidos in Carie , met warme baden uit Panopolis in Aegypte, die in zijne
en van vulkanische natuur,
I dcovVOcaxa de daden van Dionysus
Nitiobroges, volkstam in Aquitanie I bezingt (± 400 n. C.).
Nora . 1) Ncóea , oude stad op de
N.waarts van de Garumna (Garonne) ,
Z.kust van Sardinie. -- 2) 'rá Nika
met de hoofdstad Aginnum (Agen).
Nitócris, Nizcox Lot . 1) Babyloni- bergkasteel in Cappadocie, aan den
sche koningin , van welke Herodotus voet van den Taurus, op de grens van
ten onrechte allerlei grootsche werken I Lycaonie.
vermeldt; zij was de medische gemalin I Norba . 1) Stad in Latium aan de
van Nebucadnezar. -- 2) Aegyptische helling der volscische bergen , nabij de
koningin der 6de dynastie , wegens bronnen der rivier Nymphaeus , 492
haren moed even beroemd als wegens I rom. kolonie. — 2) C a e s a r é a, rom.
hare schoonheid , die haren door de I kolonie in Lusitanie , aan den linkerAegyptenaren gedooden broeder in de I oever van den Tagus (Taag) gelegen;
regeering opvolgde en, nadat ze, om I tegen. Alcantara , met bouwvallen
dezen te wreken , de moordenaars in en de oude, in 't midden door een
een onderaardsch vertrek tot een lui- triomfboog van keizer Trajanus versterrijk feest genoodigd en onder 't I sierde brug over de rivier.
gastmaal in de door een verborgen I Noréïa, Ncoojta, nu Neumarkt in
kanaal binnengelaten rivier had doen I Stiermarken, hoofdstad der Tauriscen
.
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Numidia.

in Noricum , waar Papirius Carbo door
de Cimbren verslagen werd (113).
Noricum , Ncootxóv , rom. provincie
ten Z. van den Donau, ten O. van
Raetie en Vindelicie , ten W. van
Pannonie , ten N. van Pannonie en
Italie (tegenw. Oostenrijk tusschen de
Inn , den Donau en 't Weenerwoud,
de grootste helft van Stiermarken en
een gedeelte van Beieren, Tirol en Saltzburg) , werd door de norische Alpen
(Alpes Noricae) in rechte lijn doorsneden , leverde uitmuntend staal en ijzer
op en was . bewoond door een dapper
en nijver bergvolk van celtischen stam
(Taurisci, ook Norici) , dat (± 13) na
bloedige gevechten aan 't rom. gezag
onderworpen en sedert door tal van
kolonies en sterkten in bedwang gehouden werd.
Nortia, etrurische geluksgodin, vooral te Volsinii vereerd. In den wand
van haren, evenals te Rome in dien
van den capitolijnschen tempel werd
jaar voor jaar een nagel geslagen.
Notium, Ndrtov, aeolische zee-, later
havenstad van Colóphon.
N otus , Nóros , de rom. Auster, de
Z. of wel Z.W. regenwind.

ren , nu Nijmegen met oudheden , -2) der Trevéri in Gallia Belgica , nu
Neumagen met vele oudheden.
Nov us, beroemd rom. atellanendichter, die niet zelden met Naevius
verwisseld wordt (± 100).
Nox. Zie NYX.
Nubae, Nov /3at, aethiopische volkstam ten N. van Meroe , in tegenw.
Nubie.
Nuceria. 1) Alfaterna, nu Nocera, stad in Campanie, aan de rivier
Sarnus en de Via Appia , onder Augustus rom. kolonie. — 2) Came 11 a r i a , nu Nocera , stad in 't midden
van Umbrie, aan de Via Flaminia.
Numa Pompilius , Novj ic, Rome's
tweede koning, Sabijn uit Cures, door
wijsheid en godsvrucht beroemd , wien
de nimf Egeria, volgens de legende, in
hare eenzame grot heilzame lessen gaf.
Gedurende een lange en vreedzame
regeering verzachtte hij door orde en
wet de ruwere zeden , regelde den openbaren eeredienst en wijdde den vredegod Janus een tempel. Door zoodanige
verdiensten bleef de nagedachtenis van
Numa tot in lengte van dagen hooggeëerd.
Numantia, hoofdstad der Areváci in
Hispania Tarraconensis, nabij de bronnen van den Durius (Duero) op een
steilen heuvel gebouwd en meer dan
eens door de Romeinen te vergeefs beoorloogd , eindelijk door Scipio Africanus Minor na een zwaar beleg (133)
veroverd en verwoest.
Numeriánus, Marcus Aurelius,
jongere zoon van keizer Carus, beklom
283 n. C. na zijns vaders dood den
troon en werd 284 door zijn schoonvader Arrius Aper vermoord.
Numicius, ook Numicus, nu Numico, kustrivier van Latium, vloeide
Z.waarts van Lavinium bij Ardéa in
de Tyrrheensche zee. Aan haren oever
bevond zich een heiligdom met het
graf van A enèas , die er als Indiges
of Iupiter Indiges vereerd werd.
Numidia, No,uaóta, nu Algerie, N.
kustland van Africa, door de rivier
Mulucha ten W. van Mauretanie, door
de Tusca ten O. van 't carthaagsch
18

Nova Carthago. Zie CARTHAGO NOVA.
Novaria , nu Novara , oude stad in

Gallia Transpadána, bij eene gelijkn.
rivier, aan den straatweg van Medio
naar Vercellae.
-lánum
Novensiies dii , duistere benaming
voor rom. godheden van uitheemschen,
bep. sabijnschen oorsprong.
Novesium, nu Neuss, vesting der
Ubiers aan den Rijn, N.waarts van
Colonia Agrippina (Keulen).
Noviodunum , stad 1) der Bituriges
Cubi in Aquitanie, ten W. van de
Liger (Loire) , tusschen Cenabum en
Avaricum, nu Nouan, volgens anderen
Neuvy of wel Sancerre, — 2) der
Aeduers in Gallia Lugdunensis, aan
den rechteroever der Liger, later Nevirnum , nu Nevers, — 3) der Suessionen in Gallia Belgica, nu Soissons,
-- 4) der Helvetiers aan den N. oever
van 't lacus Lemannus (meer van Genève) , nu Nion.
Noviomágus, stad 1) der Batavie-
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Numitor.

Nyx.

gebied gescheiden en oorspronklijk bewoond door herderstammen (van waar
de grieksche naam Nojtdr3Es , N u m id a e) , die , eerst in Massyliers ten O. en
Massaesyliers ten W. verdeeld , door
Masinissa (201) onder ééne monarchie
en tot beschaafder leefwijze gebracht
werden. Na den jugurthijnschen oorlog
(106) lieten de Romeinen 't bestuur in
handen der familie van Masinissa ; doch
na de overwinning van Caesar op Juba
(46) werd Numidie eene rom. provincie
en later bij Mauretanie gevoegd.
Numitor. Zie ROMULUS.
Nurs a, sabijnsche stad nabij de
bronnen der Nar in 't midden der Apen
waar bij Vergilius frigida),-nije(va
nu Norcia.
Nyctelius, NvxriAtos, afgeleid van
vvd „nacht", bijnaam van Dionysus naar
de bij nacht gevierde feesten.
Nyeteus, Nvxrets, koning van The.
be , als voogd van Labdacus , vader
van Antiópe (.Nycteis). Toen deze door
Epópeus, den koning van Sicyon , ge
trok Nycteus met een-schaktw,
leger tegen Sicyon , doch werd geslagen en stierf aan zijne wonden.
Nymphae , Nvµgpac „meisjes," godinnen van lageren rang , doch van
betooverende gestalte, waarmee de rijké
verbeelding der Grieken de geheele
natuur bezielde. Deze zijn 1) zeenimfen : Oceanides ('Qxsavílss) , godinnen
van den oceaan , dochters van Oceánus ;
Nereides (N ettss) , dochters van Nereus, godinnen der Middellandsche zee;
2) rivier-, bron- en meernimfen: Naiades (Nacádss), die de gave van poëzie
en profetie bezaten en aan de menschen verleenden; 3) bergnimfen: Oretides ('Oeetc hes) ; 4) dalnimfen: Na
(Na raiat) ; 5) boomnimfen : Dry--pae

ten werden haar beelden en kapellen
gewijd. De nimfen waren met goden
en menschen bevriend. Ze komen voor
als voedsters van Zeus en van Dionysus ; als gezellinnen van Artémis,
Aphrodite , Demèter en Persephone;
als minnaressen van Zeus , Poseidon
en Apollo, inzonderheid van Hermes,
Pan , de Satyrs en dergelijke veldgoden, die haar in de vrije natuur
liefkozen, ten dans geleiden of in dartelen lust vervolgen : eene rijke stof
van lieflijke tafereelen voor poëzie en
beeldende kunst.
Nymphaeum , Nvicgqaiov , voorgebergte in Illyricum aan de rivier Aóus ,
bij Apollonia.
Nymphaeus , kleine rivier in Latium,
loost haar meeste water in de pontijnache moerassen en vloeit ten N. van
Astura in zee; nu Nimfa.
Nysa , Nvoa , de heilige plek , een
beemd of berggrot , waar Dionysus als
kind door nimfen opgevoed werd (van
daar Nyseus, Nysigéna, Nysaeus enz.
geheeten). Aan de hand der mythe
verbreidde zich de naam , met de ver
-eringvado rtplnting van den wijnstok of om welke
andere herinnering ook , heinde en verre
in en buiten Griekenland en wordt in
Boeotie , Thessalie , Phocis , Euboea,
Thracie , Carie , Lydie , Cappadocie,
Cilicie , Arabie , Aethiopie , Libye en
Indie teruggevonden.
Nyseides , Nvos115es , nimfen van
Nysa , de voedsters van Dionysus.
Nyseus. Zie NYSA.
Nysiádes = Nyseides.
, godin van den nacht,
Nyx ,
met Erëbus uit den Chaos gesproten,
die, met haren broeder verbonden, moeder werd van Aether en van Heméra
(Dag) ; uit zich zelve bracht ze Thanátos (Dood), Hypnos (Slaap), de Moren en de Keren (zie aid.), Eris (Twist)
en Nemésis (Gerechtigheid) voort. Als
persoonsverbeelding is ze bij dichters
gevleugeld of rijdt met een tweespan,
in een zwart of met sterren bezaaid
gewaad gehuld.
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ádes
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Hamadryades (d Lováóes , A 4ua-

b Lová3ec) , die met de boomen leefden
en stierven. Ook wel naar enkele afzonderlijke oorden worden nimfen genoemd , als Nysiádes , Dodonides, Lemniae enz. Vooral bij bronnen en rivieren, in woudstreken, dalen en grot-

Nvv

Oanus.
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Odenathus.

Oánus, "Qavos, rivier bij Camarina
OcelluS, "Oxe22os, een pythagoreïsch
op de Z.kust van Sicilie.
wijsgeer uit Lucanie , van onzekeren
Oarus , "Oaoos , rivier in Sarmatie , leeftijd, wiens overgeleverde geschriften
O.waarts van den Tanáis (Don) , die algemeen voor onecht gehouden worden.
volgens Herodotus in de Palus Maeótis
OCélum , de W. grensstad van Gallia
vloeit.
Cisalpina op de cottische Alpen.
Oasis, "Oaocs , vruchtbare, van bronOChus , 'Qxos. 1) Bijnaam van Danen voorziene en bewoonde streek in rius II en Artaxerxes III. — 2) Rivier
de Libysche woestijn , als 't ware een van Midden -Azie , die met den Oxus
eiland in de eindelooze zandzee. 1) 0. (Gihon) vereenigd in de Caspische zee
Major (1ueyá21)), 7 dagreizen ten W. vloeit; nu Tedjen.
van Thebe. — 2) 0. Minor (j a c) ,
OCricUlum , oude stad in Umbrie ,
een goede dagreis van 't Z.W. einde later rom. municipium, aan de Via
van 't meer Moeris. Beide behoorden Flaminia , bij de samenvloeiing van
tot Aegypte. Bovenal merkwaardig is Tiber en Nar; nu Otricoli met bouwde oase Ammonium (4 uthvtov) door vallen van tempels , van amphitheaters ,
't aldaar gevestigde orakel. Zie AMMON. waterleidingen en baden in de nabij Oaxus , "Oa^os , stad in 't midden heid. Beroemd is de aldaar gevonden
van Creta , bij Herodotus A x u s , aan buste van Jupiter (nu te Rome).
Octavia , zuster van keizer Augustus,
de rivier 0 a x e s gelegen , nu Axos.
Obsëquens , Julius, onbekend au- eene van Rome's edelste vrouwen , eerst teur van een werkje over de wonder- (50-40) gehuwd met C. Marcellus,.
teekenen , die van 249-12 v. C. bij na diens dood met M. Antonius , die
Livius voorkomen (± 4de eeuw n. C.). haar om Cleopatra verstiet. Van MarOcalëa,'Qxa2Éi, oude stad in Boeo- cellus had ze een zoon en 2 dochters,
tie aan een gelijkn. rivier, die in 't van Antonius 2 dochters. Haren veel
zoon M. Martellus , die 43-belovnd
meer Coeáis valt.
geboren werd en 23 stierf, overleefde
Oceanides. Zie NYMPHAE.
Oceanus , 'Qxsavós , god der groote ze 12 jaren.
Octavia gens , riddergeslacht te Rowereldzee of volgens Homerus der wereldrivier, zoon van Uranus en Gaea, me , dat oorspronklijk te Velitrae in
gehuwd met Tethys en vader van alle Latium thuis behoorde en door keizer
wateren, riviergoden en stroomnimfen. Augustus (C. Octavius) bovenal beZijn rijk is even onbegrensd als zijne roemd geworden is.
Oetaviánus. Zie AUGUSTUS.
macht. Uit de diepten zijner kolken
Oetodurus , nu Martigny, stad der
rijzen zon en maan en sterren op. Aan
zijne boorden wonen 0.- en W.waarts Veragriers in 't land der Helvetiers
de A ethi opiers ; aan de overzij in 't (Wallis).
Ootogësa , oude stad der Ilergeten
uiterste W. de in eeuwigen nacht gehulde Cimmeriers bij den ingang der in Hispania Tarraconensis aan den
onderwereld; Z.waarts de Pygmaeën. Ibèrus (Ebro).
Z.W.waarts bevond zich 't Elysium,
Ocypëte . Zie HARPYIAE.
't verblijf der gelukzaligen.
Odenáthus , 'Q .e'vaios , aanzienlijk
Oceanus. 1) Occidentalis, de burger en 260-267 n. C. vorst van
Atlantische oceaan. — 2) Orient a l i s Palmyra, die de Perzen zegevierend
of In di c us, de Indische zee. — 3) uit het rom. gebied verdreef, door
Septentrionalis, de N. IJszee.
keizer Galliènus tot mederegent aan18
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Odessus.

Odysseus.

genomen, doch met zijn zoon Herodes zwerftochten met hun tallooze bezwaren
door een gekrenkten bloedverwant 267 en gevaren te land en ter zee, die hij
vermoord en door zijne gemalin Zenobia met onbezweken geest- en lichaamsopgevolgd werd.
kracht doorworstelde , zijn in de OdysOdessus , OMr2iaós , nu Varna , ko- see bezongen. Nadat Odysseus achterlonie van Miletus in Thracie op de eenvolgens de Ciconen in Thracie, de
'W.kust van den Pontus Euxinus, met Lotophagen in Libye , 't geiteneiland,
de Cyclopen , 't eiland van Aeolus
levendigen handel.
LaestryOdoacer , dapper legerhoofd der (den koning der winden) , de
der
Herulen , die (476 n. C.) 't Westersch- gonen, 't eiland Aeaea ('t verblijf
rom. rijk vernietigde en zich na de toovernimf Circe), den voorhof van 't
onttroning van Romulus Augustuius, doodenrijk (waar hij Tiresias uitkomst
in wiens lijfwacht hij diende, tot ko- ging vragen) , van Aeaea langs de kust
ning van Italie verhief, in 't belang der Sirenen , door de Scylla en Chazijner pasverworven kroon een bevrien- rybdis heengevaren , de eilanden Thride verstandhouding met het byzantijn- nacië en Ogygië (waar de nimf Caly
sche rijk en de machtigste barbaren hem 7 jaren lang bij zich hield) C
-onderhield , doch 489 een hardnekkigen zoc had, bereikte hij eindelijk naakt
vijand vond in Theodorik , den koning en bloot , van al zijne tochtgenooten
der O.Gothen , door wien bij na 3 de eenig overgeblevene, op een wrak
neerlagen (bij Aquileia, bij Verona en als schipbreukeling de kust van Schebij de Adda) in Ravenna langer dan ria , 't eiland der Phaeaciers, waar hij
een
2 jaren gevangen gehouden en na de aan 't hof van koning Alcinous geovergave der stad op een gastmaal gastvrij onthaal genoot en in staat
steld werd huiswaarts te keeren. Gevermoord werd (Maart 493).
zijn 20jarige afwezigheid was
Qdomant ei Obouavrtxs , gewest' durende
zijn vader door ouderdom verzwakt en
in 't N.O. van Macedonie op de grens zijne moeder van verdriet gestorven,
van Thracie tusschen de rivieren Stry- zijn zoon tot man opgewassen en zijne
mon en Nestus , bij 't gebergte Orbë- getrouwe gade door een zwerm van
lus , met een thracische bevolking.
overmoedige vrijers uit Ithaca en de
Odrysae ,'0 32 oat, machtigste volk - naburige eilanden , die in zijn paleis
stam van Thracie in de vlakte der ri- als heeren en meesters huishielden,
vier Hebrus, bereikte onder Sitalces bestormd en tot het uiterste gebracht.
(± 430) en Seuthes I (± 410) den Door Pallas Athene , om niet herkend
hoogsten bloei. Van hier Odrysius, te worden , als haveloos bedelaar verthracisch.
momd , werd hij door zijn braven zwij Odysseus , Ot3vaasys , bij de Romei- nenhoeder Eumaeus , bij wien hij zijn
nen Ulysses , een der grieksche helden zoon , die te Sparta en te Pylos naar
vóór Troje, zoon van Laertes en Anti- zijn vader vernomen had, terugzag,
clëa, koning van Ithaca, Same en naar 't paleis in de stad geleid om er
Zacynthus , echtgenoot van Penelope aalmoezen te vragen. Intusschen vond
en vader van Telemächus. In de Ilias hij gelegenheid met Telemächus onbeovertreft hij zijn meeste wapenbroeders spied wapens in gereedheid te brengen.
door dapperheid en moed op 't slagveld, Te gelijker tijd had Penelope, door den
door beleid en welsprekendheid in de nood gedrongen , hare hand beloofd
raadsvergadering, kortom door tegen- aan dengene , die de anderen in een
woordigheid van geest en vastberaden- wedstrijd met den boog van Odysseus
heid van wil. Even grooten, zoo niet overwon. Toen nu geen hunner dien
nog grooteren roem van mannendeugd vermocht te spannen, werd Odysseus
en levenswijsheid, van ijzeren volhar- vergund de proef te nemen, met dit
ding en kloek beraad verwierf hij zich gevolg, dat hij, door Telemachus trouw
na de verwoesting van Troje op de bijgestaan, de indringers onverhoeds
terugreis naar Ithaca. De jarenlange overviel en één voor één terneervelde.
'
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Oeager.

Oenides.

Nadat hij zich met Penelope hereenigd
en Laertes op 't land bezocht had,
hernam hij zijne oude rechten en ver
zich met de tegen hem samen--zoend
spannende verwanten der gedooden door
de hulp van Athene , dié de gedaante
van Mentor aannam. Door de lateren

menschenverslindende Sphinx (zie ald.)
en werd beloond met den thebaanschen
scepter en met de hand van Iocaste,
bij welke hij Eteócles , Polynices , Antigóne en Ismène verwekte. Ten gevolge van dezen heilloozen echt ontstond er eene pest, die, volgens 't
orakel , niet ophouden zou , aleer de
moordenaar van Laius verwijderd was.
De grijze waarzegger Tiresias verkondigde eindelijk , dat Oedipus de misdadige en de echtgenoot zijner moeder
was. In eene vlaag van wanhoop verhing Iocaste zich en stak Oedipus zich
de oogen uit. Hij verliet als balling
Thebe aan de hand zijner dochter Antigone en vond in Attica , waar Theseus toen regeerde, rust op den heuvel
Colónus nabij Athene , waar hij door
de Eumeniden van de aarde weggenomen werd. De lotgevallen van Oedipus leverden rijke stof aan de grieksche treurspeldichters.
Oenéon , Olvecov , zee- en havenstad
der ozolische Locriers , O.waarts van
Naupactus.

wordt zijn karakter menige smet, als

van wreedheid , valschheid , l aaghartigheid aangewreven. Aangaande zijn
dood Zie TELEGONUS.

Oeáger, OïayOos , aloud koning van
Thracie, vader van Orpheus en Linus.
Van hier Oeag^'ius, thracisch.
Oebálus, 0c'aí os, koning van Sparta
en vader van Tyndaréos. Van hier
bij rom. dichters Oebalides , Spartaan,
in 't bijz. Castor of Pollux als kleinzonen , Oebalis , Heléna als kleindochter
van Oebalus ; Oebalius , spartaansch of
ook sabijnsch (volgens 't verhaal dat
de Sabijnen uit Sparta afstamden) ;
Oebalia arm, 't door spartaansche kolonisten gestichte Tarente (zie ald.) ;
Oebalius rex , Titus Tatius ; Oebaliae
matres, sabijnsche vrouwen.
Ocehalia, OlxaAía, oude stad 1)
van Phthiótis in Thessalie aan den
Penèus, — 2) in Messenie, op de
grens van Arcadie , — 3) op Euboea,
O.waarts van Eretria. Denklijk was
no. 1 de zetel van den door Herácles
gedooden Eurytus.
Oedipus, Oiói rovs, zoon van den
thebaanschen koning Laïus en Iocaste
(Epicaste) , werd door zijne ouders ten
gevolge van een onheilspellend orakel
terstond na de geboorte op den berg
Cithaeron te vondeling gelegd, door
een herder van den corinthischen koning Polybus gevonden en onder den
naam van Oedipus ten hove opgevoed.
Op rijper jaren raadpleegde hij 't delphisch orakel over zijne ouders en al-
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Oeneus , Oivays , oud koning van
Pleuron en Calydon in Aetolie, gehuwd
met Althaea en vader van Tydeus,
Meleager , Gorge , Deianira enz., werd
door de zonen van zijn broeder Agrius
op zijn ouden dag van den troon ge
doch gewroken door zijn klein--stoen,
zoon Diomèdes, die Agrius en zijne
zonen , behalve Onchestus en Thersites , doodde. Diomedes bracht zijn
grijzen grootvader naar den Peloponnesus , waar hij door de 2 overgebleven
zonen van Agrius vermoord werd. Wat
betreft het wildzwijn, dat onder zijne
regeering den omtrek van Calydon
verwoestte, zie MELEAGER.

Oeniádae , Oiveábac , oude stad op
de kust van Acarnanie aan den mond
van den Achelóus , die 's winters den
omtrek geheel overstroomde, zoodat
ze niet belegerd kon worden. De tot
het gebied van Oeniadae behoorende
citadel Nesos of Nasos ( „eiland") stond
in een klein meer nabij de stad.

leen vernemende dat hij zijn vader
dooden en met zijne moeder huwen
zou, begaf hij zich , van afgrijzen vervuld , naar Boeotie, ontmoette onder
weg toevallig Laius, wien hij onvoorbedacht en onbekend, door jeugdige
drift vervoerd, van 't leven beroofde.
Oenides, Oivift3r^s , Meleager als
Naar Thebe getogen, vond hij 't ant- zoon van Oeneus, of Diomèdes als
woord op de raadselachtige vraag der kleinzoon van Oeneus.

Oenomaus.

Olophyxus.

0enomáus, Oivo'p aos, oud koning
van Pisa in Elis, vader van Hippodamia. Zie PELOPS.
Oenone , Oivt v . 1) Zie PARIS no.
1. — 2) Oude naam van 't eiland Aegina.
Oenophyta , zá Oivogpvza, stad in
Boeotie op den linkeroever van den
Asópus , waar de Atheners de Boeotiers versloegen (456).
Oenopia = Oenone no. 2.

don , eerste koning van Thebe , wiens
regeering door een grooten watervloed,
die geheel Boeotie overstroomde, bekend geworden is. Van hier Ogyqidae,
Thebanen, Ogyqius, thebaansch.
Ogygia , 'Qyvyía , in de Odyssee 't
fabelachtig eiland der nimf Calypso.
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0enopion. Zie ORION .

OlCIldes , 'Oix2etó1s , Amphiaráus ,

als zoon van Oïcles.

Oileus , 'Oi2sys , dapper koning der
Locriers , vader van Ajax ('Oc2,td^ns ,

0enotria, Otvcozela, het Z.weste- Oilides).

01bia, 'O)fl a. 1) . Zeestad in Gallia
lijk kustgebied van Italie, met name
Lucanie en Bruttium; bij dichters = Narbonensis, kolonie van Massilia. —
Italia ; Oenotrius , italiaansch. Van de 2) Havenstad in 't hoogste N. der
aloude Oenotriers is weinig of niets O.kust van Sardinie. — 3) = Borysthenes no. 2. — 4) W. grensvesting
bekend.
0enotrides, Oivozeí'ss, eilandjes van Pamphylie.
Olcàdes , 'O2xc .c , een krijgshaftige
aan de Z.W.kust van Italie, tegenover
volkstam in 't Z.O. van Hispania TarEléa in Lucanie.
Oenussae , OivoDaaac , groep van 5 raconensis bij de bronnen van den Anas
eilandjes tusschen ' Chios en de W.kust (Guadiana).
Olcinïum , nu Dulcigno , oude zeevan Klein-Azie.
0éróé , Dgeoq , eiland in de rivier stad van Illyrie , Z.W.waarts van
Scodra.
Asópus tegenover Plataea.
Olearos , 'Q) sagoó; , eene der CyclaOesym é , Oiov,u'1 , oude kolonie van
Thasos op de kust van Thracie tus- den, ten W. van Paros, nu Antiparos.
OI n , 'Q2^v , mythische naam van
schen den Strymon en den Nestus.
Oeta , -e , Oizr1 , nu Katabothra , kale een alouden zanger, die zich onder de
bergketen , de O. tak van den Pindus, hoede van Apollo uit het land der
die zich langs de Z. grenzen van Thes- Hyperboreërs of wel uit Lycie naar
salie , O.waarts tot aan de engte der Delos begaf, om er den eeredienst van
Thermopylae en de zeekust, Z.W.waarts den god over te brengen en door zijne
tot aan de Ambracische golf uitbreidt. liederen op te luisteren.
OI nus, "Q)svos. 1) Aloude stad in
Op den Oeta beklom Herácles den
Aetolie , nabij Nieuw-Pleuron , door de
brandstapel.
Oetyl us , O2'zv2os , oude stad op de Aetoliers vroeg verwoest. -- 2) Eene
Z.W.kust van Laconie, met eene ha- der 12 achaeische bondsteden tusschen
Patrae en Dyme. Van hier bij rom.
ven; nu Vitylo.
Ogulnius, Q u. en On., bewerkten dichters Olenius , aetolisch , achaeisch;
als tribunen (300) door eene wet (lea Olenia capella , de geit A.malthéa, als
Oqulnia), dat 5 plebejers in de prie- uit Aetolie afkomstig. Zie ook AcHE-

-

stercolleges der pontifices en der augurs
opgenomen werden en lieten als aediles

LOUS.

Oliáros. Zie OLEAROS.

011sipo , nu Lissabon, stad in Lusitanie aan den mond van den Tagus
(Taag) , rom. municipium , bekend door
hare snelle paarden.
011ius, rivier van Gallia Transpadana , die ten Z. van Mantua en ten
N. van Nuceria in den Padus (Po)
valt, nu Oglio.
bleven.
0lophyxus, 'O2o' pv^os, stad op de
0gygus , "Qyvyos , zoon van Poseicurules (296) uit de aan woekeraars
opgelegde geldboeten kunstwerken ver vaardigen, o. a. een bronzen beeld der
wolvin, die de tweelingen Romulus
en Remus zoogt. De wolvin, nu onder den naam van capitolijnsche bekend, is er vermoedelijk van overge-

Olynthus.

Olpae.
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den berg Athos , op Cleopatra en haar kind. Te midden
van Thucydides uit der staatsberoeringen, die Alexander's
Pelasgen , Thraciers en Grieken van dood op den voet volgden , begaf ze
landtong Acte bij
met eene ten tijde

Chalcidice gemengde bevolking.
Olpae ," OLivat , nu Arapi, sterkte in
't N. van Acarnanie, op een heuvel
met een veilige reede aan de O.kust
der Ambracische golf.
Olympia, ' O tv,uria , kleine, bekoorlijke vlakte in Elis aan den rechteroever der rivier Alphèus , die zich daar
met den Clanéus vereenigt , van eeuw
tot eeuw beroemd als de nationale verzamelplaats der grieksche volkstammen
ter algemeene deelneming aan de olympische spelen (ra ' O)s mica, Olympia),
die van oudsher luisterrijker dan alle
andere om de 4 jaren gevierd werden.
In deze vlakte lag 't aan Zeus gewijde
park Altis ter lengte van 200 ter
breedte van 175 meter , dat door zuilen , standbeelden , • altaren , tempels
(onder welke die van den olympischen
Zeus met het beeld van den god door
Phidias gebeiteld uitblonk) en door andere gewrochten van kunst en smaak
omringd was. De opgravingen sedert
1875 brachten de heilige plek met tal van
onschatbare overblijfselen aan 't licht.
De spelen te Olympia gaven in later
eeuw (± 300), om den wille der eenparigheid, aanleiding tot het gebruik
der bekende tijdrekening van Olympiaden, die van 't jaar 776 af beginnen.
Olympias , ' O)vj ruit, dochter van
Neoptolémus I den koning der Molossiers , gemalin van Philippus v. M. en
moeder van Alexander d. G. , eene
vrouw van een hartstochtelijk en
heerschzuchtig karakter , dat ze onder
geene omstandigheden verloochende.
Door Philippus ter wille van Cleopatra
(337) verstooten , nam ze in arren
moede de wijk naar Epirus en gaf
door haar gedrag verdiend of onver diend aanleiding tot de verdenking van
medeplichtigheid aan den gewelddadigen dood van Philippus. Gedurende
Alexander's afwezigheid in Azie dwarsboomde en ondermijnde ze in 't geheim
en in 't openbaar 't gezag van den
regent Antipater en koelde door barbaarsche folteringen haren bitteren wrok

zich naar Epirus om er 't gunstige
oogenblik voor de uitvoering harer
plannen te bespieden. Na den dood
van Antipater (319) teruggekeerd, gelukte 't haar door list en geweld zich
(317) van 't oppergezag in Macedonie
meester te maken en bleef ze niet in
gebreke hare overwinning door stroomen bloeds van vijanden te bezoedelen.
Door Cassander in Pydna belegerd,
werd ze bij de overgave der na een
langdurig beleg veroverde stad op zijn
bevel ter dood gebracht (316). Tot
in de laatste oogenblikken deed ze
hare manhaftige inborst gestand.
^de
Ol y mp i'
O)v,u^ccos,
Olympius,
sche, bijnaam in 't bijz. van Zeus, ook
van de Muzen (' O)^vucl aE) , in 't alg.
van de hemelgoden tegenover de onderaardsche.
Olympus, "0)v1í ros. 1) Hooge, in
sneeuw en wolken gehulde bergketen
tusschen Macedonie en Thessalie, die
zijn 0. tak als een bolwerk ten N.
van 't dal Tempe uitstrekt. Op de
hoogste kruinen van den Olympus woonden de hemelgoden onder Zeus in hunne
door Hephaestus vervaardigde, voor 't
sterflijk oog verborgen paleizen; aldaar
brachten ze den dag onder 't genot
van ambrozijn en nectar, terwijl de
reidansen van jongere goden hun oog,
de citer van Apollo en de zang der
Muzen hun oor verlustigden, in eeuwige
gelukzaligheid door. Bij latere dichters wordt de zetel der goden naar 't
luchtgewelf of den eigenlijken hemel
overgebracht. — 2) Gebergte van Mysie , op de grens van Phrygie en Bithynie. — 3) Gebergte in 't N. van
Galatie, tak van den Taurus.
Olympus " OAv ros , naam van meer
dan één oud -grieksch toonkunstenaar,
aan welken de mythe de overplanting
van 't phrygische fluitspel naar Griekenland verbindt.
Olynthus, "O)vvios, atheensche kolonie in Chalcidice tusschen de 2 landtongen Pallene en Sithonia, boven aan
de Toronaïsche golf, voornaamste van
-

,
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Oppianus.

Ombi.

alle grieksche steden op de kust van Athene , die oude orakelspreuken , beThracie en Macedonie, 379 door de nevens heilige liederen van Orpheus
Spartanen voor korten tijd bemachtigd, verzamelde en door interpolaties van
347 door Philippus v. NE. , tegen ween eigen vinding vervalschte , nam , desDemosthénes in de olynthische rede- wege verbannen , de wijk naar 't pervoeringen de Atheners te vergeefs te zische hof te Susa.
wapen geroepen had , veroverd en ver
Onomarchus , ' Ovoua^oxos , leger delgd.
'
hoofd der Phocensen uit het begin van
Ombi , -os , "Ogfloc , hoofdstad van den derden heiligen oorlog , behaalde
't gelijkn. district in Boven -Aegypte, in Thessalie 2 overwinningen op Phiten N. van Syene , nu Omboe met lippus v. M. en werd in een derden
grootsche overblijfselen van bouwkunst. veldslag op de vlucht gedood (352).
,

-

Omphálé, ' Of2g7a;,7, koningin van
Lydie', dochter van Iardanus, bij welke
Heracles als slaaf vrouwenwerk verrichtte.
Onatas,' Ovazás, de beroemdste aller
beeldhouwers van Aegina, tijdgenoot
van Phidias (± 450).
Onchesmus "O p o5 havenstad
van Chaonie in Epirus tegenover 't

eiland Corcyra (Corfu).

Onchestus, ' O7V1czós. 1) Oude
stad van Boeotie , Z.O.waarts van Haliartus. — 2) Rivier in Thessalie, vloeit
N.W.waarts van Thebe voorbij Cynoscephálae tot in 't meer Boebéis.
Oneion , "Ovrtov, bergketen ter
hoogte van 1784 voet ten Z. van den
Isthmus tusschen Corinthe en Cenchréae , strategisch punt , dat den ingang tot den Peloponnesus beheerschte
en dientengevolge het tooneel van veelvuldige gevechten was.
Oneiros, "Oveteos, god der droomen, die in allerlei gestalten aan de
menschen verschijnt. De Odyssee gewaagt van meerdere dezer goden, die
aan den donkeren oever der rivier Oceanus wonen , de valsche droomen door
eene elpenbeenen, de ware door eene
<

hoornen poort zenden.

Onesieritus, ' Ov ici xeii oO , van Aegina , leerling van den cynischen wijsgeer Diogénes , volgde Alexander d.
G. naar Azie en begeleidde als opperstuurman Nearchus op den gevaarlijken
zeetocht. Zijn uitvoerig werk over 't
leven en de daden van Alexander had
een meer romantisch dan historisch
karakter
Onomaeritus, ',Ovouáxeiros, tijdgenoot en vriend van Hipparchus te
.

Ophellas, ' Oq '2Aas, van Pella, generaal van Ptolemaeus Lagi , die na
de verdrijving van den overweldiger
Thimbron (322) als landvoogd over
Cyrene regeerde, zich 313 onafhanklijk verklaarde en 308 door AgathóIles, die hem tegen Carthago te hulp
geroepen had, verraderlijk gedood werd.
Ophiusa, 'Ogpcouoa, van ópcs „slang."
1) Oude naam van 't eiland Rhodus,
mogelijk ook van Cyprus (van waar
bij Ovidius Ophiusius, cypriscb). —

2) Eene der Pityusen.
Ophrynium , Op n5vswwv , kleine stad
in Troas aan den Hellespont tusschen
Dardánus en Rhoetéum.
Opici = Osci.
0 p i m Í us , L. , strafte als praetor (125)
de woelingen der Italianen met de verwoesting van Fregellae en dempte als
consul (121) , aan 't hoofd der senaatspartij , met list en geweld de beroeringen ten tijde van C. Gracchus, begaf zich later, veroordeeld, omdat hij
zich door Jugurtha in Africa had laten
omkoopen, naar Dyrrhachium, waar
hij arm en verlaten stierf.'t Jaar van
zijn consulaat was door de buitengewone warmte in den herfst een voor treflijk wijnjaar, van waar bij uitnemendheid vinum Opimianum.
Opts , Qus• 1) Zie ARDE. — 2)
Oude handelstad in Assyrie bij de uit watering van den Physcus in den
Tiger.
Opitergium, nu Oderzo, rom. kolonie
in Venetia , in 't N.O. van Italie, - bij
de rivier Liquentia.
Oppiánus , ' 0r^tcavós. 1) Uit Cilicie (± 180 n. C.), auteur van een
leerdicht over de visscherij (42cevzcxá).
3

Oresthium.

Ops.
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— 2) Uit Syrie (± 210 n. C.) , auteur
Orestae, Oeearat, volkstam in 't N. van een leerdicht over de jacht (Kvvi- 0. van Epirus, later aan Macedonie
'

onderworpen.

OpS, oud -latijnsche godin van zegen, vruchtbaarheid en overvloed, gemalin van Saturnus en als zoodanig
wel vereenzelvigd met Rhea of Cybéle.
Opus , Oros , nu Talanti , hoofdstad der Locriers , die van daar opuntische L. heeten (zie LOCRI).
'

Orbélus , 0Olií%os , grensgebergte
"

0restes,'O2kr97s, zoon van Agamemnon en Clytemnestra, die , toen of eer
zijn vader door Clytemnestra en Aegisthus verraderlijk gedood was , nog jong
door zijne zuster Electra, om hem 't leven te redden , naar Strophius , den
koning van Phocis , die met Anaxibia,
de zuster van Agamemnon , gehuwd
was, gezonden werd en op volwassen
leeftijd met zijn boezemvriend Pyládes ,
den zoon zijns weldoeners, naar Mycene
terugkeerde , om in overleg met Electra
zijns vaders dood op de beide moorde-

tusschen Macedonie en Thracie.
Orbilius Pupillus , van Beneventum,
letterkundige, die op zijn 50ste jaar
(63) te Rome eene . school opende en
o. a. de leermeester was van Horatius , naars bloedig te wreken. Wegens zijn
door wien hij later om zijne gemeen- moedermoord krankzinnig geworden en
zaamheid met de plak als plagosus bedoor de Erinyen vervolgd , doolde hij
titeld werd.
zonder rust of duur allerwege rond,
Orbóna, rom. godin, die 't licht in zocht eindelijk , op raad van 't delphisch
de oogen der stervenden uitdoofde en orakel , zijne toevlucht te Athene in den
bij den tempel der Laren aan de Via tempel der godin Athene en werd door
Sacra een altaar had.
hare en Apollo's tusschenkomst voor
0roádes, eilandengroep aan de N.- een heilige vierschaar op den Areokust van Britannia Barbára , nu Orc- págus vrijgesproken en van alle smet geney- eilanden.
zuiverd. Volgens een ander verhaal kon
Orchomënos , ' Ooxotsvdc. 1) Al- hij alleen van zijne ziekte genezen woroude, door haren rijkdom wijd en zijd den , indien hij 't beeld van Artémis
vermaarde hoofdstad der Minyers (van uit Tauris naar Athene overbracht. Te
waar ze in de Ilias Mcv5Etos heet) in Tauris aangekomen , werd hij met PyBoeotie, ten N.W. van 't meer Copáis , lades , die hem op al zijne zwerftochten
aan de rivier Cephisus, werd 60 jaren als een broeder vergezelde , gevangen
na den trojaanschen oorlog door de genomen, om, naar landsgebruik, aan
Boeötiers bemachtigd en onder 't boe Artemis geofferd te worden. Iphigenia,
verbond gebracht , 367 door de-otisch de zuster van Orestes , was priesteres
Thebanen verwoest, door Philippus v. bij 't altaar der godin. Na de herken
M. herbouwd, zonder zich uit het ver ontvluchting bereikten de drie-nige
val te kunnen opbeuren. Bouwvallen met het beeld behouden Attica. Naar
bij 't dorp Scripoe. --2) Oude, hoog- den Peloponnesus teruggekeerd, aan
gelegen en sterke stad met uitgestrekt
niet zonder strijd de-vardeOst
gebied in 't O. van Arcadie, N.W. regeering te Mycene , trad met Herwaarts van Mantinëa, zond 120 man, mine , de dochter van Meneláus , in
die bij de Thermopylae , 600, die bij den echt en verbond Electra met PyPlataea tegen de Perzen vochten. lades. Van Tegéa, waar hij gestorven
Bouwvallen bij Kalpaki.
en begraven was, werden zijne beenOreus , de god des doods en der deren later naar Sparta overgebracht.
onderwereld, ook de onderwereld zelf; De lotgevallen van Orestes leverden
bij de Grieken Hades.
een geliefkoosde stof voor de tragische
Ordovices, volkstam op de W.kust poëzie (van waar bij Vergilius scenis
van Britannia Romana , in 't N.W. van agitatus Orestes) en voor de beeldende
kunst.
tegenw. Wales.
Oreádes. Zie NYMPHAE.
Oresthium, 02eaOetov, stad van
'
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Oretani.

Orpheus.

Z.-Arcadie in 't district Maenalia nabij gólis, N.W.waarts van Argos , nabij
Megalopolis ter rechter zijde aan den 't g ebied van Phlius.
Oroanda , bergstad in Pisidie, Z.O.weg van daar naar Tegéa.
0retáni , machtige volkstam in 't Z.- waarts van Antiochie.
W. van Hispania Tarraconensis, bij de
Orobiae , ' OOoflíac , stad op de W.bronnen der Baetis (Guadalquivir).
kust van Euboea, nabij Aegae, met
Oréus ,'Qesós , 't vroegere Hestiaea , een orakel van Apollo , door eene aardstad op de N.kust van Euboea, werd beving en een springtij 426 ten deele
na haren afval van Athene door Peri- verwoest.
cles veroverd en na verdrijving der
Orodes . Zie ARSACES.
inwoners met 2000 Atheners op nieuw
Orontes , ' OQóvr c, hoofdrivier van
latere
oorlo(445)
,
was
in
de
bevolkt
Syrie , ontspringt op den Antilibánon,
gen der Diadochen en der Romeinen vloeit voorbij Emésa, Apamèa en Ansterkte
een
en
wegens hare ligging
tiochie en valt Z.W.waarts in zee; nu
begeerlijk bezit.
Aasi.
Or oum, 'Q^Otxóv, -ós, nu Orco,
Orópus, 'Qew i;ds, nu Oropo, ver grieksche stad op de Z.kust van Illyrie sterkte havenstad op de O.grens van
aan de Ionische zee , nabij 't Cerau- Attica en Boeotie , eeuwige twistappel
nisch gebergte.
tusschen Athene en Thebe.
Origénes , ',Qetyévr^s , neoplatonisch
Orpheus, 'Oe'pEVg, aloude zanger
wijsgeer uit de 3de eeuw n. C.
Orion , 'Qelow , zoon van Hyrieus ,
vervaarlijke reus en geweldige jager
uit Boeotie , die , op zijne zwerf- of
strooptochten naar Chios gekomen, Me-

rópe, de dochter van koning Oenopion ,
onteerde. Door Oenopion, met behulp
van Dionysus , van 't gezicht beroofd,
belandde hij op Lemnos , van waar
He phaestus hem uit medelijden naar
't Oosten brengen liet, om, volgens de
uitspraak van 't orakel , door de kracht
der eerste zonnestralen weder ziende
te worden. Sedert zwierf Orion te land
en te water rond , vervolgde overal
't wild gedierte met onbezweken kracht
en verloor op Creta of Ortygia (Delos)
wegens zijn misdadige liefde voor
Eos of Artémis 't leven. Na zijn dood
werd hij in zijne reuzengestalte en volle
wapenrusting onder de sterren overgebracht, met zijn leeuwenbedwingenden
hond ter zijde. De ondergang van dit
sterrebeeld in 't begin van November
ging met storm en onweêrsbuien gepaard (van daar imbrifer,, nimbosus,
aquosus Orion).

Oritae, 'Qosirac , volkstam van indischen oorsprong, in eene vruchtbare
kuststreek van Gedrosie (nu Oerboe)
woonachtig.

Orithyia. Zie

BOREAS .

Ornëae , ' O^Ovsaí , oude stad in Ar-

en dichter van Griekenland , in wiens

persoon de grijze fabel de alles bezielende tooverkracht van muziek en poëzie vereenigde. Hij werd voor een
zoon van den thracischen koning Oe áger en de Muze Calliope gehouden.
Het tooneel der aan 't leven en den
dood van Orpheus verbonden herinneringen was de landstreek Pierie aan
den Olympus of 't dal der thracische
rivier Hebrus en 't Rhodopegebergte.
Door Apollo met de gouden lier begiftigd en door de Muzen zelve onderwezen , oefende hij met zijn onweerstaanbaar kunstvermogen op de bezielde
en onbezielde natuur , op de vogels in
de lucht, op 't wild gedierte in 't woud,
op boomen , rotsen en bergen een wonderdadigen invloed uit , zooals ook de
beeldende kunst hem gaarne in die omgeving voorstelde. Toen zijne aangebeden gemalin Eurydice door den beet
eener slang gestorven was , daalde hij
in de onderwereld af en vermurwde
door zijn alvermogend stem- en snaargeluid den hardvochtigen Hades , die
hem zijne Eurydice teruggaf onder
voorwaarde van niet naar de dierbare
die hem volgde om te zien, aleer ze
op aarde teruggekeerd waren. Door
't ongeduld der liefde vervoerd, overtrad
hij dit gebod en voor zijne oogen verdween ze onherroepelijk in de eeuwige
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Orthagoridae.

Otho.

duisternis. De mythe brengt dit verlies van Eurydice in verband met den
gewelddadigen dood van Orpheus, die ,
toen hij in de overmaat van smart zich
in de eenzaamheid der thracische bergstreken afzonderde en alle levensgenot
versmaadde, door de vrouwen des lands,
die verbitterd waren dat hij niet in
hare feesten deelde , in stukken gereten werd. Zijn hoofd, in den Hebrus
geworpen , dreef naar Lesbos ; daar
bevond zich ook later zijne lier, die
door de sterrekundigen aan den hemel
geplaatst werd. De verstrooide leden
werden door de Muzen verzameld en
te Libethra begraven. De latere Grieken vereerden Orpheus als den gewijden stichter eener godsdienstig-wijsgeerige secte (Orphici, Opt ot') en
hielden hem voor den maker van allerlei leerstellige en mystieke gedichten,
die echter, voor zoo ver ze ten minste
nog bestaan, van geringe waarde zijn
en ongetwijfeld uit later eeuw dagteekenen.
Orthagoridae. Zie SICYON.
Orthia , O ffia, bijnaam van Artmis , die te Sparta oudtijds , naar luid
der legende , met menschenoffers verzoend werd: een eeredienst, die sedert
Lycurgus vervangen werd door de geeseling der knapen , wier bloeddruppelen 't altaar der godin besprenkelden

rheniers verdrongen werd en uitstierf.
't Oscisch echter bleef als een platte
tongval in Beneden -Italie , met name
in Samnium en Campanie, ook als de
taal der Atellanen leven en gaf zijn

'

,

(3ta,uaozcycoocs).
OrthosÍa, OQMota. 1) Stad in
Carie nabij den Maeander, waar de
Rhodiers eene overwinning op de Cariërs behaalden (167). 2) Orthia.
OrtygÍa, 02 tvyta „wachtelland."
1) 't Latere Delos van hier Ortygia
dea, Diana; Ortygiae boves, de runde2) 't Latere Ephéren van Apollo.
sus; van hier Ortygius Cayster, de
3) Zie svrt
rivier C. bij Ephesus.

naam aan landelijke kluchtspelen (osci
ludi). Van daar oscus boersch, plomp.

=

Osiris , "Ootecs aegyptische zonne
god , echtgenoot van Isis , volgens de
latere voorstelling een koning van Aegypte , die weleer door een weldadig
bestuur en door wijze wetten de zeden
des volks veredelde en allerwege zegeningen verspreidde , doch door zijn
arglistigen broeder Typhon vermoord,
geledebraakt en in den Nijl geworpen
,

werd. Zijne na lang zoeken gevonden
ledematen begroef Isis, die tevens met
behulp van haren zoon Horus den geweldenaar Typhon (Set) versloeg. Als
god der onderwereld sprak hij recht
over de zielen der afgestorvenen.
Osroéné Ooeonvi gewest in 't N.
van Mesopota.mie door de rivier Cha,'

,

,

bóras ten O. door den Euphraat ten
W. begrensd, met de hoofdstad Edessa.
Ossa, "Ooaa, 't hoofdgebergte van
Magnesia in 't N. van Thessalie , sleutel
van Griekenland , sluit zich Z.O.waarts
bij den Pelion en N.W.waarts bij 't
dal Tempe aan ; nu Kissavo.
Ossa , " Oaaa , godin der geruchten,
bode van Zeus, = de F a m a der rom.
dichters.

Ostia, nu nog Ostia, havenstad van
Rome aan den linkerarm van den Tibermond , door Pincus Marcius gesticht,
— =
met levendigen handel en rijke zout groeven (salinae) later door de zee;
movers deerlijk gehavend , eindelijk
vervallen en vervangen door een tweede
—
haven , die gedurende de regeering van
Claudius en Trajanus op den rechter- oever der rivier aangelegd werd onder
—
CUSAE.
den naam van portos Romanus of porOsea, aanzienlijke stad in Hispania tus Augusti, waar de bloeiende stad
Tarraconensis , rom. kolonie , met zil- Portus ontstond.
vermijnen en eene munt (van waar bij
Otho , L. R o s c i u s , bewerkte als
Livius argentum Oscense) nu Huesca tribuun (67) bij eene wet (lea Roscia
in Arragon.
theatralis) dat voor de ridders eersOsCi , een der oudste volkstammen halve de 14 eerste zitbanken (XIV
van Midden -Italie, bijz. in Campanie, ordines) in den schouwburg afgezondie al vroeg door de Sabijnen en Tyr- derd werden, van waar de zegswijzen
'

'

,

,

,

,
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Otho.

Ozolae.

digen leeftijd bijzonderen lust en aanleg voor de poëzie, die hem in alle
levensomstandigheden dierbaar bleef.
Te Rome onderwezen , bezocht hij
Athene, Azie en Sicilie , zei de rechterlijke loopbaan, waarvoor hij opgewien hij zijne ontuchtige gemalin Pop- leid was, alras vaarwel, wisselde de
paea Sabina ten beste gaf , tot aanzien genoegens der wereld met die der
klom. Als stadhouder naar Lusitanie dichtkunst af en werd 9 n. C. door
gezonden , vervulde hij 10 j aren lang de Augustus naar Tomi in Moesie verplichten van een rechtvaardig regent bannen. Tot voorwendsel diende de
en omhelsde bij Nero's dood (68) de onzedelijkheid zijner minnedichten, hoepartij van den tot keizer uitgeroepen wel hij eerder, op welke wijze dan
Galba, tegen wien hij echter uit ge- li ook, in een der liefdesavonturen van
krenkte eerzucht even ras opstond , met 's keizers kleindochter Julia betrokken
dit gevolg dat Galba vermoord en hij was. De eenige bron van troost in
zelf tot keizer uitgeroepen werd. In- 't lijden , dat 17 n. Cl. door den dood
middels verklaarden de germaansche een einde nam, vloeide hem uit zijn

in equite spectare en in equestri bus
sedere.
Otho, M. Salvius, rom. keizer
(15 Jan.-16 April 69 n. C.), die zijne
veelbelovende jeugd door losbandigheid
ontsierde en door de gunst van Nero,

legioenen zich voor Vitellius en toen rijke dichtader toe : getuige de Tristia
zijne generaals te Bedriäcum in N.- (klaagzangen) , de Epistulae ex Ponto
Italie een bloedige neerlaag geleden (brieven uit Pontus) , Ibis, schimpdicht
hadden , sloeg Otho , om een einde
aan den burgeroorlog te maken , te
Brixellum in zijn 37ste jaar de handen
aan zich zelven.

op een onbekende , naar Callimáchus
gevolgd, enz. Tot vroegere jaren behooren o. a. erotische gedichten (Amores, Ars emetoria , Remedia amoris) ;

Othryádes, ' Ot9vábns. 1) Pan- Heroides (heldinnebrieven) ; Metamor-

thous , als zoon van Othrys. — 2) Een phoses (gedaanteverwisselingen van goder 300 Spartanen , die tegen de 300 den en menschen) en de halfvoltooide
Argiven om 't bezit van Thyréa voch- Fasti (rom. feestkalender), die alle
ten (± 546) , wilde , alleen uit den door lossen versbouw en weelderig
strijd overgebleven, zijne krijgsmak- vernuft uitmunten. Een treurspel Medea
kers niet overleven en bracht zich op en meer nog is verloren gegaan.
Oxus, "O4oc , nu Amoe of Gihon,
't slagveld de doodwonde toe.

Othrys , "OIevs , nu Goura, hooge eene der hoofdrivieren van Midden
ontspringt op den Paropanisus-Azie,
en boschrijke bergketen in 't Z. van

nabij den Indus , vloeit tusschen Sogdiana ten N. en Bactrie en Margiana
ten Z. en valt boven Hyrcanie in de
OtUS. Zie ALOEUS.
Ov LOavícovss. 1) De hemelgoden = Caspische zee en wel door het tegenw.
' 02i vtoc. — 2) De Titanen, als zonen Aralmeer.
Oxydracae , ' O^vc3oáxau , strijdbare
van Uranus, in den Tartarus gekervolkstam in 't N.W. van Indie tuskerd.
schen de rivieren Hydaspes en Acesines.
Ov'eavds. Zie URANUS.
0xyf us , " O^v) os , Aetolier, onder
OU^ptos. Zie uaius.
Ovidius Náso, P., rom. dichter, te wiens aanvoering de Heracliden in den
Sulmo uit een ridderlijk geslacht (20 Peloponnesus vielen.
Ozóiae. Zie LOCRI.
Maart 43) geboren, verried op j eugThessalie, die als O. zijtak van den

Pindus tot aan de zeekust loopt.

Paeonius.

Paches.
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P.
Paches , Háxis , atheensch veldheer
in den peloponnesischen oorlog , die ,
met 1000 hopliten ter versterking der
belegeringstroepen nagezonden , 't afvallige Mytilene 't volgend jaar (427) tot
de overgave dwong en Notium in KleinAzie door verraad bij overrompeling
veroverde. Na zijn terugkeer op onbekende gronden in staat van beschuldiging gesteld, stiet hij zich vóór de
oogen der rechters een dolk in de borst.
Pachynus , -um , Há vvos , nu Capo
Passaro, Z.O. voorgebergte van Sicilie.
Pacorus , dappere zoon van den parthischen koning Orodes. Zie ARSACES
no. 9.
Pactólus , Haxzcoós , kleine rivier
in Lydie, weleer door haar goudzand

Padaei , Ilaóaioc , ruwe nomaden
stam in 't N.W. van Indie , die 't
vleesch van zieken en grijsaards at.

-

Pádus , nu Po , hoofdrivier van Italie

(bij Vergilius rex fuviorum) , die op

den Vesulus (M. Viso) in de cottische
Alpen ontsprongen en met talrijke zijtakken O.waarts vloeiende, Gallia Cisalpina in Cispadána en Transpaddna
verdeelt en , door vele armen en kanalen afgeleid, tusschen Ravenna en Altinum in de Adriatische zee valt. Vroeger en later werd de Padus met den
fabelachtigen Eridánus vereenzelvigd.
Padusa , een der vele afwateringskanalen , dat den Padus (Po) voorbij
Ravenna naar zee leidde.
Paean , Hau v, -thy „heeler,' eig.
beroemd (x Lovoo^O o'as , aurif er) , ont- geneesheer der goden; verder = Apollo,
springt op den Tmolus , vloeit voorbij Asclepios enz. als redders uit ziekte

Sardes en valt N.waarts van deze stad en nood; ook = lofzang, krijgs- en
zegelied.
in den Hermus.

Paeania, Hataysía, gemeente van
Paetyé , Haxzv,q , stad in den thracischen Chersonesus aan de Propontis, Attica aan de O. helling van den Hymetwerwaarts Alcibiades , toen hij uit tus , tot welke o. a. de redenaar DeAthene verbannen was, zich terugtrok mostbénes behoorde.
Paemáni , belgisch volk O.waarts
(407) ; nu St. Georg.
Pactyica , Haxzvcx91 , gewest in van de Maas , bij Luik (van daar nog
't N.W. van Indie, aan den Indus tegenw. Famene).4
Paeónes , Haloves , machtig volk
('t N.O. Afghanistan) met de hoofdstad
Castapyros (nu Kaboel) , van waar van onzekeren, vermoedelijk phrygischen oorsprong, dat wijd en zijd over
Scylax zijne ontdekkingsreis begon.
Paeuvius, M., van Brundisium, Thracie en Macedonie verbreid was,
zusterszoon van Ennius, wien hij naar zonder zich tot bepaalde grenzen te
Rome volgde, beroemd als schilder en laten terugbrengen. In de Ilias komen
meer nog als rom. treurspeldichter, ze als bondgenooten der stamverwante
die bij voorkeur Sophocles met smaak Trojanen voor. In den historischer
en takt navolgde. Behalve 11 fabulae tijd werden ze al meer en meer terugpalliatae vervaardigde hij ééne prae- gedrongen , W.waarts tot het stroomtexta , getiteld Paulus (denklij k L. gebied van den Axius, O.waarts tot
Aemilius Paulus, de overwinnaar bij aan den Strymon en 't Rhodopegebergte
Pydna). Op hooge jaren verliet hij beperkt en ten slotte door Philippus
Rome, om zijn laatste levensdagen in v. M. onderworpen.
Paeonius , Hatthvtos, beeldhouwer
Tarente door te brengen (220-132).
De stukken van Pacuvius , alleen uit van Mende (± 440) , vervaardigde
fragmenten bekend, genoten tot in voor de door de Atheners te Naupactus
opgenomen Messeniers eene, onlangs
later tijd grooten bijval.
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Paestum.

Palici.

opgedolven , Nice (zegegodin) , die te waarts van 't Acroceraunisch gebergte,
Olympia gewijd werd. Ook beitelde nu Palasa.

hij aldaar aan den O. voorgevel van
den tempel van Zeus den wedren van
Oenomáus en Pelops.
Paestum , vroeger Posidonia, stad
in Lucanie bezuiden den mond van den
Silárus , aan de golf van dien naam
(Paestanus sinus , nu golf van Salerno) ,
kolonie van Sybáris , machtig en welvarend tot na de onderwerping aan de
Romeinen , die de fraaie en welig
bloeiende rozen uit den omtrek roemen.
De overblijfselen van 2 dorische tem
benevens meer andere,-pelsbhorn,
tot de merkwaardigste gedenkteekenen
der oudheid.
Paetus „lonker" 1) P. en S e x. A e1 i u s , 2 broeders (± 200) , beide groote
rechtsgeleerden , vooral de laatste , van
daar Catus bijgenoemd. — 2) Ca e c i n a,
werd onder Claudius (42 n. C.) , als
medeplichtig aan eene samenzwering,
uit Illyrie naar Rome vervoerd en gaf
zich op 't voorbeeld zijner edele gemalin Arria , die hem den dolk overreikte
met de woorden .Paete, non dolet, den
doodsteek. Hunne gelijkgezinde dochter Arria was met Thrasea Paetus (zie
aid.) gehuwd.
Pagae , Hayaí , versterkte havenen handelstad in Megaris, 120 stadiën
N.W.waarts van Megara.
Pagásae , -a , Haya6al , oude stad
van Thessalie op de kust van Magnesia , aan eene gelijkn. golf, de haven
van Iolcos , later van Pherae. Hier
bouwde Jason de Argo en had Apollo
een tempel. Bij dichters Pagasaeus
(Hayaoaios) , thessalisch. Nu Volo met
vele overblijfselen.
Palaemon, Ha2atw»v,, grieksche
zeegod, eig. Melicertes geheeten (zie
ATHAMAS).

Palaephátus , Ha2aícpazos, auteur
eener verzameling van allegorisch-historisch gekleurde mythen, getiteld
Heet d i kzwv (De incredibilibus).

Palaepolis . Zie NEAPOLIS.

Palaerus , Ha).aeeos , stad op de

kust van Acarnanie, nabij Leucas.

Palaesté , noordelijkste zeestad van
Chaonie in Epirus, een weinig Z.

Palaestina, Ha)atorlvq „land der
Philistijnen," Kanaan in 't O. T. , sedert de inlijving bij 't rom. rijk (36)
naar 't Z. gedeelte ook J u d a e a genoemd, door de Middellandsche zee
en Phoenicie ten W. , door den Libanon ten N. , door Arabia Petraea ten
Z. , door de woestijn van Arabie en
Syrie ten O. begrensd. De Jordaan

doorsneed dit bergachtig, vruchtbaar
en volkrijk land, dat na den dood van
Herodes d. G. en zijne zonen, als gedeelte der provincie Syrie , onder 't bestuur van een procurator gesteld werd.
Palamédes, Ha2a,u^dils, zoon van
Nauplius uit Euboea , een der grieksche
helden vóór Troje , door Odysseus,
wiens geveinsde krankzinnigheid hij
door eene list ontdekt had , met een
onverzoenlijken haat vervolgd, van geheime verstandhouding met Priámus
beticht en op grond van een opgeraapten brief gesteenigd. Bij de latere
Grieken genoot hij algemeene vereering
als een wijze , met name als uitvinder
der vuurtorens , der maten en gewichten, der teerlingen, der letters i0, ,
<p, X , die bij 't zoogen. alphabet van
Cadmus gevoegd werden , enz.

Palatinus mons. Zie ROMA.
Palatium. Zie ROMA
Pales , oud-rom. herdersgod , wien
.

't feest der Palilia 21 April (Rome's
verjaardag) gewijd was.
Palibóthra , Haat f óa , groote,
uitermate versterkte stad der Prasiers
in Voor -Indie bij de samenvloeiing van
Sonus en (ranges ; nu Patna.

Palici , HaAcxol , tweelingen van
Zeus en de nimf Thalia , op Sicilie in
de bij den Aetna aan een klein , diep,
vulkanisch meer gelegen stad P all c e,
(HaAtx^) als onderaardsche godheden
vereerd. De zuiveringseeden , bij die
plek afgelegd, werden op een tafeltje
gegrift en bij wijze van waterproef in
de zwavelbron -geworpen. Dreef 't boven, dan was de aanklacht valsch;
zonk het, dan was de eed valsch. In
dat geval vond de meineedige in den
krater zijn dood. De tempel der Palici

Palinurum.

Pan.
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was een toevluchtsoord voor wegge
Palmyra , TIaíl,uvea „palmenstad ,"
loopen slaven.
Thadmor in 't O. T. , beroemde stad ten
Palinurum , voorgebergte der W.kust I N.O. van Damascus, in een lieflijke en
van Lucanie , nu Capo Palinuro , zoo I vruchtbare oase der Syrische woesgenoemd, als 't heet, naar Palinurus, I tijn gesticht, was een middelpunt van
den stuurman van Aeneas , die door I den oosterschen handel , ging onder de
slaap overvallen in zee viel en op 't hoede van Hadriánus en der Antonijnen
strand, waar hij aandreef, vermoord, haren hoogsten bloei te gemoet en werd
doch bij eene pest op bevel van 't orakel in de tweede helft der 3de eeuw n. C.,
door de Lucaniers eervol begraven werd. op de grens van 't rom. en parthische
-

Palladium , HaA2áócov, uit den he- rijk gelegen , door Odenáthus tot zetel
mel gevallen beeld van Pallas Athene , I van een machtig gebied (P a 1 m y r è n e)
dat te Troje op de burcht bewaard en verheven , doch door Aureliánus ver -

als heilig onderpand der stad vereerd, overd en na een opstand verwoest (273),
door Odysseus en Diomèdes heimelijk later door Justinianus gedeeltelijk hergeroofd werd. Andere en wel rom. bouwd. De trotsche bouwvallen getuiverhalen spreken van 2 Pallasbeelden , gen nog van den vroegeren luister.
't eene door de Grieken gestolen , 'tI Pamménes, Hau^uavi ;, Thebaan,
andere door Aenèas naar Italie , later die Epaminondas met raad en daad
naar Rome overgebracht.I tegen de Spartanen ondersteunde , later
Paliantias , Pailantis , bij Ovidius in den heiligen oorlog tegen de Pho Aurora , als kleindochter van den Titan censen vocht en den afvalligen satraap
Pallas.
Artabazus in Klein-Azie 353 te hulp
Pallantium , HaL dvreov , eene der gezonden werd.
oudste steden van Arcadie W.waarts
PamphÍlus , Iláugpt) oc , van Amphivan Tegéa, die door 't vertrek der pólis, een der grootste schilders uit de
meeste inwoners naar 't 371 gestichte I
Megalopólis uitstierf. Naar de mythe J
was Euander van daar afkomstig en
noemde de stad, die hij aan den Tiber
op de hoogte van 't latere Rome stichtte , Pallantëum.
Pallas (adis) , Ha22as, bijnaam der
grieksche godin Athene ; bij de Romeinen = Minerva.
Pallas (antis), Hd22as. 1) Een der
Giganten. — 2) Een der Titanen. —
3) Zoon van Lycáon en grootvader van
Euander. — 4) Zoon van Euander en

bondgenoot van Aenéas, door Turnus
gedood. — 5) Zoon van den atheenschen koning Pandion en stamvader van
t beroemde geslacht der Pallantiden.
— 6) Vrijgelatene en gunsteling van
keizer Claudius , door zijn invloed en
rijkdom bekend.
PaII né , HaL v,. 1) Gemeente
van Attica, aan eene der uiterste Z.W. hellingen van den Brilessus , met
een heiligdom van PallasAthene,
waarbij Pisistrátus zijnetegenpartij
tegenpartii

school van Sicyon , leermeester van
Apelles (± 380).
Pamphylia, Ilaµgqv)ta, strook lands
op de Z.kust van Klein-Azie , boogswijze langs de gelijkn. golf tusschen
Lycie ten W., Cilicie ten O. en Pisidie ten N. uitgestrekt, werd door een
gemengde bevolking van inboorlingen,
Ciliciers en Grieken (van waar de naam
jMM92v2ot) bewoond en stond achter eenvolgens onder perzische , macedoniache , syrische en rom. oppermacht.
Pán , IZáv, grieksche veld-, bosch-

en herdersgod, zoon van Hermes,
bovenal in Arcadie vereerd, die bergen
en bosschen, beemden en valleien doora en
zich met agen
kruist (deeoocflazis) j
verlustigt (á5c) of de nimfen ten reidans aanvoert (gnAoxo^Ooc) en de kudden behoedt (voutos) • Pan was een
groot liefhebber van muziek en vond
de herdersfluit of rietpijp (ov^Oty^) uit.
Als boschgod joeg hij gaarne den eenzamen reiziger uit moedwil of afkeer

versloeg. — 2) De westelijkste der 3 met gillen en gieren een plotselingen
ijf
ac
.J
' l ijf
schrik
rik o p 't
J (vandaar: panische
g en van Chlidice
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Panacea.

Panionium.

schrik). Evenals de Satyrs heeft Pan
door zijn horens, wipneus, bokspooten
en ruige haren een potsierlijk voorkomen (^txzew
C , atycró &fis , semicaper)
en volgt met verliefde zinnen de bloode
nimfen of sluit zich met anderen van

-- 3) Mythisch koning van Athene,
zoon van Cecrops , nam , door de Metioniden verdreven , de wijk naar Megára , waar hij de regeering deelachtig
werd.
Pandionis, Hav3tovis, Procne, als
zijns gelijken (HávsS, Havíaxot, Panes, dochter van Pandion.
Panisci) bij den stoet van Dionysus
Pandora, Havóco2a „rijkbedeelde,"

aan , wordt ook dansende en op de
herdersfluit spelende afgebeeld. De rom.
landgoden Faunus en Pales zijn hem
verwant.
Panacéa , Ilaváxsta „alheelster".

Zie ASCLEPIOS.

Panactum , H vaxzov , sterkte in
Attica, op de grens van Boeotie.

Panaenus , Hávatvos , bloedverwant

en kunstgenoot van Phidias , wiens beroemdste werk de slag bij Marathon
in de beschilderde galerij te Athene
was.
Panaetius , Havaírcos , van Rhodus
(± 185-112) , vermaard stoïsch wijsgeer die tijdens zijn verblijf te Rome
grooten bijval vond en op vertrouwden
voet leefde met Laelius en den jongeren Scipio , wien hij (148) naar Africa
en later (143) op eene reis naar Aegypte en Azie vergezelde. Van Rome
begaf hij zich ± 124 naar Athene, om
als hoofd der stoïsche secte Antipater
op te volgen. De inhoud van 's mans
zedekundig vertoog over de plichten
(He LOi zov xathxovzos) is nog in de
hoofdpunten uit Cicero's werk De o,iciis
bekend.

Panchaea, Hayxaía, mythisch ei-

land in de Erythraeïsche zee, ten 0.
van Arabie, rijk, als 't heette, aan
edele metalen , wierook en mirre.
Pandárus, IZávóaeos, Lyciër, beroemd boogschutter in het trojaansche

de eerste vrouw, die door Hephaestus
uit water en aarde geformeerd , door
de goden gezamenlijk met alle mogelijke bevalligheden begiftigd en door
Zeus tot onheil der menschen naar de
aarde gezonden werd , om zich op
Promètheus , die 't vuur van den hemel gestolen had , te wreken. Hermes
bracht haar ten geschenke aan Epimètheus , die haar , tegen den wijzen raad
van zijn broeder Prometheus, bij zich
behield. Toen Pandora vervolgens de
geheimzinnige doos , die Zeus haar meegegeven had , opende , vlogen er alle
kwalen en rampspoeden uit, om zich
over de aarde te verspreiden , terwijl de
hoop alleen op den bodem liggen bleef.

Pandosia, Havóoaía, stad 1) van
Thesprotie in Epirus, aan de rivier
A chéron , — 2) in Bruttium , op de
grens van Lucanie , aan de rivier
Achéron , waar Alexander van Epirus
(326) den dood vond.
PandrÓsos , IMváe000s , dochter van
Cecrops , zuster van Herse en Aglauros , had te Athene een heiligdom naast
den tempel van Athene Polias. Zie
AGLAUROS.

Pangaeum,, -us, Iláyyatov, -os, een

in Macedonie , tusschen den
Strymon en Nestus, nabij Philippi,
met rijke goud- en zilvermijnen en
met prachtige rozen.

bergketen

Panhellenius, HaysA^ wos, bijnaam

van Zeus, den nationalen god aller
Pandataria, nu Vendutene, eilandje Grieken , wien Aeácus op een berg van

leger.

aan de N.kust van Campanie, wer- 't eiland Aegina een tempel stichtte,
waarts o. a. Julia , de dochter van evenals in later eeuw keizer Hadrianus
Augustus, verbannen werd.
te Athene.
Panionium, Havcwvtov, bondstemPandion , Havóícov. 1) Zoon van
Phineus, op aantijgen zijner stiefmoe- pel der 12 ionische steden in Kleinder Idaea door zijn vader van 't gezicht Azie, N.waarts van kaap Mycále, nabij
beroofd. -- 2) Mythisch koning van Priène, aan Poseidon gewijd, waar
Athene, zoon van Erichthonius, vader 't feest der Panionia (HavuIwea) met
van Procne en Philomèla. Zie TEREUS. wedspelen gevierd werd.
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Pannonia.

Paraetacene.

Pannonia, rom. provincie tusschen
den Donau en de Alpen , verdeeld in
Superior en Inferior , ten W. door
Norïcum en Boven-Italie , ten Z. door
Illyrie , ten O. door Dacie en ten N.
door 0-ermanie begrensd. De inwoners
(P a n n o n i i) waren van illyrische afkomst, even dapper als ruw. Door de
Romeinen ten tijde van Augustus onderworpen (± 33) , vielen ze , n. C. onder
de vanen van Maroboduus in verbond
met de Dalmatiers en andere illyrische
volkstammen af, doch werden na een
3jarigen worstelstrijd door Tiberius
weder bedwongen.

merischen Bosporus (straat van Kaffa) ,
kolonie van Miletus , later hoofd- en
residentiestad van 't bosporaansche rijk.
Panyassis, Havvaoots, van Halicarnassus, episch dichter, tot in latere
tijden hooggeroemd, van wiens `Heaxistdd en 'Iwvtxá nog enkele regels
over zijn (± 480).

Panomphaeus, Havo^ugpaios, een ,!
bijnaam van Zeus als god van alle stemmen en voorteekenen (ó wpai ).
Panopé, Havóóq, ook Panópeus,
-é a e , -i s , oude stad in Phocis aan de
rivier Cephisus, op de grens van Boeotie.
Panopolis , . Havó ro2tc „stad van
Pan", grieksche naam der aegyptische
stad Chemmis (zie aid.) .
Panorm us , Hd voe,uos „havenstad",
op de N.kust van Sicilie , phoenicische
kolonie, die 480 de Carthagers en 254 de
Romeinen in handen viel ; nu Palermo.
Dien naam droeg o. a. ook de haven
aan de O.kust van Attica tegenover de
Z.spits van Euboea; in Achaie bij kaap
Rhium ; op de N.W.kust van Cane;
bij Ephesus ; op Samos ; in Marmarica.
Pantacyas , Havraxvas , riviertje
op de O.kust van Sicilie, valt tusschen
1(Iegára en Syracuse in zee.
Pantagias = Pantacyas.
Panthéon , reusachtig tempelgebouw
te Rome op 't Campus Martius door
M. Agrippa (27) aan Mars en Venus
gewijd; nu la Rotonda.
Panthoides , FIavfois , Euphori
bus, als zoon van Panthous; ook Pythagoras , die naar 't verhaal zich voor
een herboren Euphorbus uitgaf.
Panthóus, Panthüs, He vboos, Hávt9ovs, een der oudsten in Troje, vader
van Euphorbus; in de Aeneïs zoon van
Othrys (Ot/ ry ides) en priester van
Apollo.
Panticapaeum , Ilavr~jratov, nu
Kertsj, stad van den taurischen Chersonesus op een heuvel aan den cim-

Paphia. Zie PAPHOS.
Paphiagonïa, HwpAayovía, gewest

van Klein-Azie , ten W. door Bithynie ,
ten O. door Pontus, ten Z. door Phrygie en later door Galatie, ten N. door
den Pontus Euxinus begrensd. De
bewoners (Paphl agóne s, Haq.^,ayóvss), een bergvolk van syrischen stam,
later vooral als goede ruiters bekend,
trokken Troje tegen de Grieken te
hulp en werden later door Croesus en
door Cyrus onderworpen , doch niet
voor langen tijd. De Romeinen voegden in de late eeuw Paphlagonie bij
de provincie Galatie ; sedert Constantijn
d. G. was 't eene eigen provincie.
Paphos, Hd pos, naam van 2 steden
op de W.kust van Cyprus. 1) Ha) ,aí-

rraos
, Oud-Paphos , bij kaap Zephycp
rium , 10 stadion van zee , lievelingsverblijf van Aphrodite en hoofdzetel
van haren eeredienst , van waar ze
Ha(pla (Paphia) heet. — 2)1Vs'a Haq,os,
Nieuw-Paphos, 60 stadiën (eig. 3 goede
uren) dieper landwaarts in , ook aan
Aphrodite gewijd.
Paphus . Zie PYGMALION.
Papiniánus , Aemilius, een der
beroemdste rom. rechtsgeleerden , werd
door Septimius Sevérus , wiens bijzondere gunst hij genoot , tot praefectus
praetorio verheven en onder Caracalla
ter dood gebracht (212 n. C.).

Papirius . Zie CARBO en CURSOR.
Papius Mutiius, C., dapper veldheer

der Samniten in den bondgenootenoorlog (90-88).

Paraeheloitis , Ha^OaxeUt u , heerlijke, welige vlakte in Aetolie, rondom
den mond der rivier A.chelóus (van
-

waar de naam) , door nieuwe aanslibbingen aanhoudend vergroot.

Paraetao né , Ha^Oatraxpv^. 1) Nu
Serhoed, bergland op de grenzen van
19
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Paraetonium.

Parnassus.

Medie en Persis. — 2) Bergstreek I naar Troje volgde. In den trojaanschen
tusschen de rivieren Oxus en Jaxartes oorlog, die om den wille van Helena
door de grieksche helden ondernomen
tot buiten Bactrie en Sogdiana.
werd , gedraagt Paris zich verre van
Paraeton i um , IIaeacióvcov , voor- heldhaftig.
Wel daagt hij Menelaus
name havenstad op de N.O.kust van
Marmarica , 40 stadiën in omtrek , zetel stout tot een tweegevecht uit , maar
van den Isisdienst , in 't W. de sleutel deinst lafhartig terug en wordt van
van Aegypte, evenals Pelusium '(zie aid.) pas nog door Aphrodite van een wis iti 't O. Bij rom. dichters Paraetonius, sen dood gered. Liever kiest hij tot
I tijdverdrijf mingenot en citerspel. Als
aegyptisch.
geoefend boogschutter trof hij Achilles
smalle
kust't
Haea)
a
,
Paral i a ,
den hiel ( zie ACHILLES) . Bij de ver land van Attica rondom kaap Sunium in
uit de ver- overing van Troje door Philoctétes met
tot aan Prasiae,
een pijl van Herácles doodelijk gewond,
deeldheden ten tjde van Solon en Pi- zocht
hij genezing bij Oenone, die hem
sistrátus. Zie DIACRIA .
echter nu de beloofde hulp weigerde,
-

-

Parapotamia, Haearoza^uía, stad
in Phocis , op de grens van Boeotie
aan de rivieren Acontius en Cephisus
(van waar de naam).
Parcae . Zie MOERAS .
Pans, Hcl tc . 1) Tweede zoon van
Priámus en Hecábe , werd, daar zijne
moeder vóór zijne geboorte droomde
dat ze een brandenden fakkel, die stad
en land den ondergang berokkende
ter wereld gebracht had of ten gevolgé
eereer even noodlottige voorspelling te
vondeling gelegd en bij herders op den
berg Ida onder den naam van Paris opgevoed. Met dapperheid en moed verdedigde hij de kudden en herders , van
waar zijn tweede naam Alexander

zoodat hij stierf. Uit berouw bracht
Oenone zich mede om 't Ieven. — 2)
Naam van 2 beroemde pantomimen te

Rome , den een onder Nero , den ander onder Domitianus.
= Lutetia Parisiorum.
Parish
^
,

Parf um, lZa ^OCOV, havenstad in Mysie aan de Z.W.zijde der Propontis
tusschen Lampsácus en Priapus, kolonie van Milesiers en Pariërs.
Parma, nu Parma, bloeiende bandelstad in Gallia Cispadána, aan een
gelijkn. riviertje , tusschen Placentia
en Mutina , 183 rom. kolonie. De
wol uit den
en omre
t k was beroemd.
wo
Parmenides , Haeit vó ic , van E-

mannenverwe e rder. " Door Priamus la, leerling en opvolger van Xenoherkend, huwde hij Oenóne, de doch- phánes , den stichter der eleatische
van diepzinnigen geest
ter van den riviergod Cebren , die hij school , een man
weldra voor Heléna verliet. Toen na- en grooten invloed, uit wiens wijs melijk, op de bruiloft van Peleus en geerig leerdicht ir aet' pt oewc vrij tal Thetis , van alle goden Eris (Twist) rijke fragmenten overgebleven zijn. Op
alleen ongenoodigd gebleven was, wierp 65jarigen leeftijd bezocht hij Athene
deze gebelgd een gouden appel met de (448) en werd door zijn leerling Zeno
woorden „voor de schoonste" onder de opgevolgd.
Parmenio , Hauevl wv , een der
gasten. Over dien appel ontstond er
tusschep Hera , Aphrodite en Pallas grootste generaals van Philippus en
Athene een wedstrijd , dien Zeus door Alexander d. G. , wier volle vertrouParis, die op den Ida de kudden weid- wen hij voor zijn_ uitstekende diensten
de, beslechten liet. Door Hermes voor genoot , werd op zijn 70ste jaar, als
Paris gebracht, beloofde Hera hem tot verdacht van verstandhouding met een
lokaas de hoogste macht , Athene de door zijn zoon Philótas tegen 't leven
diepste wijsheid , Aphrodite de schoon- des konings gesmeed complot , in Meste vrouw. Paris kende Aphrodite den die uit den weg geruimd (330) .
Parnassus, Haovaaaós, -aoós, beprijs .toe en begaf zich onder hare hoe de naar Sparta, van waar HeIéna, de roemd gebergte in Midden - Griekenland,
,gemalin van Meneli.us, hem uit liefde doorkruiste Z.O.waarts Doris en Phocis

Parnes.

Parthenius.

en liep in de Corinthische golf tusschen
Cirrha en Antie ra uit. Ten N. van
Delphi verhieven zich loodrecht de 2
hoogste kruinen Tithoréa en Licorèa ,
doorgaans in sneeuw gehuld en met dennewouden omkranst. In de lagere streken tierden welig mirten , laurieren

en machtig, bovenal beroemd door 't
schitterend witte marmer van den berg
Marpessa (Darius lapis), van waar
Paros bij Vergilius nivea Paros heet.
In 't begin der 4de eeuw v. C. viel 't eiland in handen der Perzen en vergeefs
belegerde Miltiades de gelijkn. hoofd-

en olijven ; allerwege deden zich holen en rotskloven , dalen en valleien,
beken en bronnen in verrassende afwisseling op. Even boven Delphi tus-

stad , die echter na de neerlaag van
Xerxes de atheensche oppermacht erkende. Paros was 't vaderland van
den jambendichter A rchil óchus. In

schen de 2 steile kegels Nauplia in
't W. en Hyampèa in 't O. ontsprong
de alom beroemde Castalische bron.
De Parnassus was 't geliefkoosd verblijf van Apollo en de Muzen; ook
vierden op een der hoogste toppen de
Thyaden hare luidruchtige feesten.
Tusschen den eig. Parnassus en den
berg Cirphis lag de vallei der rivier
Plistus, door welke de heilige weg
van Delphi O.R aarts naar Daulis en
Z.O.waarts naar Stiris leidde; op de
plek waar de 3 straten samenliepen
(de cxton óóós) doodde Oedipus zijn
vader Laius.
Parnes , Há ov7ls , wild - en bosch-

't begin der 17de eeuw werd de nu te
Oxford bewaarde Parische kroniek
(Parium marmor) , die in haar geheel
de hoofdgebeurtenissen in Griekenland
sedert Cecrops tot aan den archont
Diognètus (264) bevatte , opgedolven.
Parrhasia, Happaota , landstreek
en stad in 't Z. van Arcadie. Van
hier Parrhasiucs, arcadisch; Parrhasides
stellae, de groote en kleine beer.
Parrhásis, Callisto. Zie ARCTOS.

rijk gebergte in 't N.W. van Attica
tot aan de grenzen van Boeotie.

Paropamisus = Paropanisus.
Paropanisádae , Ha^Ooravcaaóac ,
algemeene naam der volkstammen aan
de Z. helling van den Paropanisus,
ten N. door Bactrie, ten W. door
Ariàna , ten Z. door Arachosie en
Drangiána , ten O. door Indie begrensd
(in tegenw. Kaboelistan).
Paropanisus, Ha tooirávtoos, ook In-

dische Caucasus geheeten, nu Hindoe
Midden-Azie,-Koesj,hfdgbrtvan
tusschen de Sariphische bergketen (bergen van Kohistan) ten W., den Imaus
(Himalaya) ten O. , Indie en Ariána
ten Z. , met de bronnen der rivieren
Oxus en Indus.
Paroreátae , HaOcoeearat , oudste
bergbewoners in Triphylia ten Z.W.
van Arcadie, ten N. van Messenie en
Z.O.waarts van Olympia.
Paros, H6 os, nu Paro, eene der
Cycladen in de Aegeïsche zee, ten Z.
van Delos , ten W. van Naxos, dvor
Ioniers bevolkt en al vroeg welvarend
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Parrhásius , Haeeáccos , van Ephe-

sus , een van Griekenland's beroemdste
schilders te Athene (± 400) , mede-

dinger van Zeuxis , bereikte in de
vormen en omtrekken den hoogsten
trap van volkomenheid. Toen bij een
wedstrijd Parrhasius een lijnwaad ,
Zeuxis een tros druiven op 't doek
gebracht had, liet een vogel zich door
de kunst van Zeuxis , Zeuxis zelf zich
door die van Parrhasius verschalken.
Van zijne hand werden 't meest bewonderd de 2 kampvechters , van welke
de een in zware wapenrusting onder
de worsteling scheen te zweten, de
andere bij 't afleggen der wapenen te
herademen.
Parthaonides, Meleager, als klein
koning van-zonvaPrthá,de
Calydon en vader van Oeneus.

Parthentae. Zie TARENTUM.
Parthenium , IIaoiavtov. 1) Stad
in Mysie, ten Z. van Pergamum. -- 2)
Voorgebergte op den taurischen Chersonesus , met een tempel der taurische
Artémis (van waar de naam) , in welken
menschenoffers aan de maagdelijke godin gebracht werden.

Parthenius. IIanM vtos. 1) Grieksch
minnedichter en taalgeleerde uit Nicaea
in Bithynie, onder Augustus. — 2)
19xl

Parthenon.

Parthenon.

tusschen Arcadie en
Argolis. — 3) W. grensrivier van
Bithynie en Paphlagonie , die 90 sta
-diënZ.WwartsvAminde
Pontus Euxinus valt.
Parthénon, HaOt9evo)v, tempel van
Athene Parthénos (maagd) op de acropólis te Athene , een wonderwerk van
verheven en bevallige kunst, gedurende
't staatsbestuur van Pericles door Ictinus en Callicrátes onder 't oog van
Phidias in dorischen stijl van pentelisch
marmer opgetrokken en binnen den tijd
van 8 jaren (446-438) voltooid. Het
door een ± 10 meter hoogen zuilengang
van uitgelezen maaksel en bewerking
omgeven en met een marmeren plat
dak overdekt gebouw bestond uit 2
ongelijke, door een dwarsmuur afgezonderde . vertrekken : 't oostelijke , dat
± 5 der geheele ruimte innam , 't eig.
heiligdom (v& , cella , ook naar de
lengte van 100 attische voeten Éxarouire ov) geheeten, waar 't reusachtige,
door Phidias uit goud en elpenbeen
vervaardigde standbeeld der godin (26
grieksche ellen = 12 meter hoog) zich
boven op de levende rots , die in 't
midden hare spits opstak, majestueus
verhief; 't westelijke (óittc d&ouoc),
dat voor de staatskas bestemd was en
tevens tot sacristij diende. Van buiten
en van binnen was 't rijkelijk versierd
met allerlei beeld- en beeldhouwwerk,
waarin de kunst zich zelve overtroffen
had , terwijl levendige kleuren (meestal
rood en blauw) en verguldsel den indruk tot betooverens toe verhoogden.
De O. en W. gevellijst bevatte in
46-48 colossale, 11-12 voet hooge,
symmetrisch gegroepeerde beelden de
voor de Atheners gedenkwaardigste
trekken der mythe van Pallas Athene,
de O. hare geboorte uit het hoofd van
Zeus en hare verschijning in de ver gadering der olympische goden, de W.
bare overwinning in den wedstrijd met
Poseidon over 't bezit van Attica door
de beteugeling der door den god in
't leven geroepen paarden. Tot de
verdere kunstsieraden behoorden de
± 4 voet hooge, in een 9-12 duim
boven de oppervlakte uitstekend relief

gebeitelde groepen , over 92 metopen
in dezer voege verdeeld : de 14 der
O.zijde , aan de overwinning van Pallas
op de Giganten en aan de daden harer
lievelingshelden Herácles en Theseus
gewijd; de 32 der Z.zijde, voorstellende
den strijd der Atheners tegen de Centauren , waarin de door beleid getemperde kracht over 't redeloos geweld
zegeviert , benevens andere herinneringen aan de oudste vereering van Pallas
verbonden ; de 32 der N.zijde, met
wapenfeiten tegen de Amazonen en
met tooneelen uit den strijd der Lapithen en uit de mythen van Perseus
en Beller iphon gevuld; de 14 der W.zijde , met denklijk aan de perzische
oorlogen ontleende gevechten van rui terij en voetvolk bedekt. Rondom den
buitenwand van 't heiligdom (de cella)
slingerde zich een meesterlijk bewerkte
fries ter lengte van 528 eng. voeten,
in een ± 2 duim verheven relief prijkende , alsof 't alles leefde , met de
toebereidselen tot het heuglijk feest
der Panathenaea en met de processie,
die, door maagden , jongelingen , mannen van eiken leeftijd en stand begeleid , te voet , te paard , in wagens
met rijke offers en gaven naar de Acropolis toog en van de W.zijde opkomende zich in 2 groepen verdeelde,
van welke de eene de Z.- , de andere
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Grensgebergte

de N.zijde van 't Parthenon rondwandelde, tot waar ze elkander aan de
O.waarts gekeerde hoofdzijde te gemoet
traden. In 't middenruim dezer zijde
stond een priester , die een offerknaap
den door atheensche jonkvrouwen prachtig geborduurden staatsiemantel (peplos)
overgeeft, terwijl de priesteres van
Athene Polias 2 tempeldienaressen (de
beide arrepkoren of ersephoren) de toegedekte korfjes met hun gewijden inhoud op 't hoofd zet. Aan weerszijden
waren 6 eerbied- en ontzagwekkende
godengestalten gezeteld , als om den
naderenden stoet af te wachten. Van
deze fries bevinden zich 53 metopen,
benevens andere van niet geringer
waarde, sedert 1816 in 't Britsch Museum. Het Pantheon, 't edelste gewrocht
der oudheid, dat eene oppervlakte van
227 X 101 voet bij eene hoogte van

Parthenopaeus.

Paterculus.
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65 voet besloeg, is thans door den tijd gronden wordt zij in de vlakte van
en door verwoestingen van allerlei aard Murghab gezocht, N.O.waarts van de
uit- en inwendig deerlijk verminkt en latere hoofdstad Persepolis.
voor een deel onkenbaar geworden;
toch brengt het in zijn ontredderden
toestand nog altijd een onweerstaanbaren en onuitwischbaren indruk te
weeg.
Parthenopaeus, Haet9Evojraios, zoon

van Meleager en Atalante, een der 7

Pasion , Haolcov, vrijgelaten slaaf
te Athene , die zich als bankier een
groot vermogen , door stipte eerlijkheid
de algemeene achting verwierf en wegens zijne diensten aan den staat met
het burgerrecht vereerd werd (± 400).

Pasipháé , Ilaotgx h. 1) Dochter
van Helios en Persèis, gemalin van
Parthenópe . Zie NEAPOLIS.
Minos en moeder van A ndrogèos , A riParthia , IZa981a , -vaía , nu Ko- adne , Phaedra (bij Ovidius Pasiphaeïa)
rassan , woest en onvruchtbaar gewest en den Minotaurus (zie aid.). — 2)
in Azie ten Z.O. der Caspische zee, Laconische orakelgodin, te Thalámae
ten N. door Hyrcanie, ten O. door vereerd.
Aria , ten Z. door Carmanie , ten W.
Pasithéa, Haotbsa, in de Ilias eene
door Medie begrensd. Vroeger aan der jongere Charites.
Perzie en later aan Syrie onderworpen,
Pasitigris, Haoízcyets „kleine Ti-verhief Parthie zich (± 250) onder ger," nu Sjat el Arab, de Beneden- Tiger,
Arsäces tot een zelfstandig rijk , dat die zich, met den Euphraat vereenigd,
zich allengs van den Euphraat tot den in zee uitstort. Volgens anderen =
Indus en van den Indischen oceaan Eulaeus , wiens ééne arm in den Tiger
tot den Paro p anisus of den Oxus uit- vloeit.
strekte en (226 n. C.) door 't Nieuw
Passáron , Ha66áewv, oude hoofdvernietigd werd. De Parthen-perzisch stad der Molossiers in Epirus, Z.waarts
(P a r t h i, Hie ot , Hae8vaiot) waren van Dodona.
geboren soldaten en door hun geoefende
Patala = Pattala.
taktiek , vooral te paard en met den
Patára , zà Hd raea , bloeiende zeeboog, gevaarlijke vijanden zelfs voor en handelstad op de Z.kust van Lycie,
de Romeinen , wier O. grensgebied ze O.waarts van de rivier Xanthus, door
aanhoudend bestookten.
den eeredienst en 't orakel van Apollo
Parth i n i , Haetcvoí , illyrische volk - (Ilaraee5s , Patarens) beroemd. Aanstam in den omtrek van Dyrrhachium. zienlijke bouwvallen zijn er van over.
Paryadres , Ha LOvá3eis , grensgePatavTam , nu Padua, eene der oudbergte van Armenie en Cappadocie met ste en machtigste steden van Gallia
steile rotswanden en peillooze afgron- Cisalpina in 't land der Venéti, aan
den.
den Medoácus Minor (Brenta) , aan den
Parysátis , Haev6azcs , dochter van straatweg van Mutina naar Altinum,
den perzischen koning Artaxerxes I, volgens de overlevering door den Trogemalin van Darius Ochus , moeder van jaan Antènor , die bij den ondergang
Artaxerxes Mnemon en den jongeren van Troje 't leven door de vlucht redde,
Cyrus, eene wraakgierige en heersch- gesticht, werd onder de Romeinen 't
zuchtige vrouw.
hart of de sleutel van N.Italie en
Pasargádae , rlaoa^oyá3at ,.schat- genoot door handel en nijverheid een
kamer der Perzen ," oudste hoofd- en ongemeenen bloei. Te Patavium werd
residentiestad van Perzie, naar 't ver - Livius geboren.
haal door Cyrus op de plaats waar hij
PateroUhis, C. Vellèius, praefecde overwinning op Astyáges van Medie tus equitum onder Tiberius in Germanie,
behaalde gesticht. Zijn grafteeken Pannonie en Dalmatie, wiens Historia
stond er midden in een fraai park. De Romana een kort en bondig overzicht
ligging der stad is nog altijd niet met der rom. geschiedenis levert sedert de
onbetwiste zekerheid bekend. Op goede komst van Aeneas in Italie tot 30 n. C.
vorsten tegen Thebe.
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Patmos.

Pausanias.

Met de monarchie ingenomen , zwaait
hij Augustus en Tiberius hogen lof toe.
Patmos , Házuos , nu Patmo , eene
der Sporaden in de Icarische zee, ten
Z. van Samos.
fatrae , Ik ha , HaTesis, nu Patras , eene der 12 achaeische bondsteden,
met eene goede haven vooraan in de
Corinthische golf, later vervallen, maar
door Augustus vergroot en tot eene

oorlog Demetrius uit Pharos en viel in
zijn tweede consulaat (216) na den slag
bij Cannae, te fier om te vluchten en
eene nederlaag te overleven , die hij
door zijn raad en gezag had willen
voorkomen (van daar door Horatius
geroemd als animae magnae prodigus).
In hem verloor de senaatspartij een
harer hechte steunpilaren. — 2) Zoon
des vorigen , behaalde als consul (168)
op den macedonischen koning Perseus
-rom. kolonie verheven.
Patroclus, H&LooxAos, zoon van bij Pydna een schitterende overwinning
Menoetius en Sthenéle, kleinzoon van en verwoestte 't vijandig gezinde EpiActor en Aegina. Toen bij als knaap bij rus te vuur en te zwaard. Twee zijner
't dobbelspel een zijner makkers onvoor- zonen zijn, ten gevolge van adoptie,
bedacht gedood had, bracht zijn vader bekend onder de namen van Q. Fabius
hem uit Opus naar koning Peleus in Maximus en P. Scipio Africanus Minor.
Paulus, I u l i u s, rom. jurist van
Phthia , waar hij de boezemvriend van
Achilles werd. Dezen vergezelde hij grooten naam onder Alex. Sevèrus.
Pausanias, Havoavías. 1) Zoon
op den tocht tegen Troje. Toen Achilles
zich na zijn twist met Agamemnon aan van Cleombrótus uit de familie der
Agiaden,
regeerde te Sparta (479) als
den strijd onttrok , deed hij 't insgelijks.
'Den evenwel de nood der Grieken op voogd van den minderjarigen Plistar't hoogste was, besloot hij, door hun lot chus , voerde bij Plataea 't opperbevel
getroffen met instemming van Achilles, over 't grieksche leger en ontrukte
ie hem zijne wapenrusting afstond, Byzantium aan de Perzen. Door dezen
aan 't hoofd der Myrmidoniers 't slag- voorspoed overmoedig geworden , beveld weer te betreden en verjoeg de door oogde hij , in verstandhouding met den
plotselkngen schrik overmande Trojanen perzischen koning, die hem de hand
tot onder de muren der stad , doch zijner dochter beloofde , zich 't opperwerd weldra door Hector gedood tot gezag over Griekenland in handen te
•ntroostbare smart van Achilles , die spelen. Toen door de hofstaatsie en
axes vergat om zijn geliefden makker trotsche manieren van Pausanias de
meeste staten van 't spartaansche verna de lijkstaatsie bloedig te wreken.
Pattaléné , HarraAijv, , eiland of bond afvielen , werd hij teruggeroepen,
Delta , dat door de 2 hoofdarmen , in voor de ephoren gedaagd en, nadat hij
welke de Indus zich vóór zijne uit zich vroeger had weten vrij te pleiten,
verdeelt, gevormd werd, met-watering nu op afdoende bewijzen als landverde door Alexander d. G. gestichte stad rader veroordeeld. Om zijn leven te
Pa t t a 1 a (rá Há rrai%a) aan den top. redden , nam hij de wijk in den tempel
der godin Athene , waar hij ingemetPatulcius. Zie IANUS.
seld werd , om hem van honger te laten
Patumus , Hd roviuos , stad in Ara- sterven. Zieltogende
naar buiten gebie op de grens van Aegypte, aan den dragen, opdat het heiligdom niet door
ingang van 't dal, door 't welk koning zijn dood bezoedeld zou worden , blies
Necho een kanaal uit den Nijl naar hij op den drempel van 't gebouw
de Arabische golf graven liet, denklijk den adem uit (470). — 2) Zoon van
Pithom in 't O. T. , nu Tel el Kebir. Plistoánax en kleinzoon des vorigen,
Paulinus, C. S u e t o n i u s, dapper spartaansch koning (408-394) , tegen -

generaal van Nero in Britannie (5962 n. C.) en van Otho in den strijd
tegen Vitellius (68).
Paulus, L. A e m i l i u s. 1) Verdreef als consul (219) in den illyrischen

stander van den arglistigen Lysander , begaf zich, na de neerlaag bij
Haliartus van hoogverraad beticht, in
ballingschap naar Tegéa. — 3) Officier der macedonische garde, die, door

Pausias.

Pelasgia.

Attálus zwaar beleedigd , Philippus,

pijlen 't ongenaakbare monster Chimaera ; doch , toen hij 't waagde tot
den Olympus omhoog te stijgen , viel
hij er af, terwijl Pegasus al hooger
gevlogen den hemel bereikte en onder
de sterren opgenomen werd. Bij lateren is Pegasus 't paard van Eos of
meer gewoon dat der Muzen , voor zoo
ver hij den bij 't gezang der Muzen
van verrukking opspringenden * berg
Helicon door een hoefslag tot rust
bracht en te gelijker tijd de met dichterlijke geestvervoering bezielende bron
Hippocrène ontspringen deed.
Peitho . Zie PITHO. '
Pelagon ia , Hs2ayovca. 1) Gebied
en stad der P e l a g o n e s (11e) ayóvss) ,

bij wiep hij zich te vergeefs beklaagd

had, te Aegae uit wraak vermoordde
(336). — 4) Bijgenaamd icepti7ynn^s
„reisbeschrijver", leefde onder Hadrianus en de Antonijnen en vervaardigde
een bij gebrek aan beter voor de geographie , godsdienst en beeldende kunst
van Griekenland belangrijk reisverhaal
(zijs `E22c hos rs^OC^yjaccs) in 10 bkn.
PausÍas, Havolas, van Sicyon, een
van Griekenland's groote schilders, een
meester in de encaustiek (± 360).
Pausil ypum, Havoi2virov „zorgvrij",
nu Posilippo , bekoorlijke grot tusschen
Neapolis en Puteóli, waar zich 't ver
meende graf van Vergilius bevond.
Pauson , IZavacov , karikatuurschilder te Athene (± 400).
Pavor , de rom. persoonsverbeelding
van angst en schrik.
Pax, rom. vredegodin, aan welke
keizer Vespasianus een prachtigen tempel op 't forum Flavium wijdde.
PaXi , Ha^oí , 2 eilandjes tusschen
-
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een pelasgischen volkstam , in 't N.
van Macedonie op den Ergon woonachtig en grootendeels met de Paeouiers versmolten. — 2) Gewest in
Thessalie, ten W. van den Olympus,
dat tot Perrhaebie , later tot Pelasgiótia
behoorde.
Pelasgi , Hs) acsyoí , naam van Grie-

Corcyra en Leucas gelegen, nu Paxo kenland's oudste bewoners van caucasisch ras en uitheemschen oorsprong,
en Antipaxo.

Pedása , ca lHHóaoa , oude stad in
Cane , eens een hoofdzetel der Lelegers
aldaar.
Pedásus , H 3aios , stad der Lelefiers in Mysie, bij den berg Ida aan
de rivier Satnióis.
Pediaei . Zie DIACRIA .

wier bestaan zich in den nacht der
eeuwen verliest. Int bijzonder behoor den ze in Thessalie en in Epirus rondom

Dodóna te huis , doch waren eveneens
over geheel Griekenland , over de omliggende eilanden en de kust van KleinAzie (waar ze reeds ten tijde van den
trojaanschen oorlog gevonden werden)

Pedo Albinovánus . Zie PEDO .
verspreid. De pelasgische volkstam,
Pédum , oude vroeg vervallen stad later door de Hellenen overvleugeld

in Latium , 2 geogr. mijlen ten O. of verdrongen, bleef nog hier en daar
van Rome , aan de Via Lavicana.
in Arcadie en Thessalie over. Voor 't
Pegásis , Hi 7a6is , de bron Hippo- overige is echter van dit en van al
erne , die onder den hoefslag van wat hen betreft weinig of niets met
't paard Pegasus opgeweld was. Van zekerheid bekend. Naar enkele benchdaar Pegasides , de Muzen,
ten bevonden ze zich op een niet onaanPegasus , Hhyaoos , 't gevleugeld zienlijke hoogte van beschaving; zoo
paard , dat bij de bronnen (ir^yai) van worden dan ook de oudste bouwwerken
den Oceaan uit het bloed der door van Griekenland, die overgebleven zijn,
Perseus onthoofde Medusa gesproten I als cyclopische muren te Tiryns, te
was (van daar viós ropyóvo;, equus Mycene enz. voor pelasgisch van oor (orgonéus) en bij de bron Piréne met sprong gehouden.
Pelasgia, Ile)aoyía, oudste naam
een gouden teugel der godin Athene
door Beller iphon getemd werd. Op I van Griekenland aan de Pelasgen ontden Pegasus gezeten, doorboorde Bel- leend; ook van den Peloponnesus, van
lerophon boven uit de lucht met zijne Argolis, Delos, Lesbos enz.
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Pelasgiótis, He2aaycwzcs, Z.O. ge- zoon of Pyrrhus als kleinzoon van

west van Thessalie, waar de Pelasgen
't eerst of 't langst gevestigd waren.
Pelethronium, He
óv^ov, berg
streek in 't Z. van Thessalie aan den
Pelion , waar de Lapithen woonden.
Pëleus , H72sys , zoon van Aeácus
en Endèis, koning der Myrmidoniers
te Phthia in Thessalie, werwaarts hij
na den aan zijn halfbroeder Phocus gepleegden manslag gevlucht was tot
koning Eurytion , den zoon van Actor,
die hem van de bloedsmet zuiverde en
tot schoonzoon aannam. Eurytion doodde hij toevallig op de calydonische jacht
met de werpspies, weshalve hij de
wijk nam naar Iolcos tot koning Acastus, wiens gemalin Hippolyte (of Astydamia) hem van oneerbare liefde betichtte, waardoor hij in levensgevaar
geraakte. Op den berg Pelion verbond
Peleus zich in den echt met de Nereïde
Thetis, die zich door allerlei gedaante verwisselingen aan zijne omhelzingen
zocht te onttrekken. Op de bruiloft
waren alle goden en godinnen, behalve
Eris , te gast. Bij Thetis verwekte
Peleus den held Achilles, wien hij
-

overleefde.

Peliádés . Zie PELIAS.
Pelias , HeAtas , zoon van Poseidon
en Tyro, werd met zijn tweelingbroeder Neleus te vondeling gelegd en
onder herders opgevoed. Na den dood
van Cretheus , koning van Iolcos , die
inmiddels hunne moeder gehuwd en
.Aeson bij haar verwekt had, bemachtigden zij den troon van Iolcos. Pelias
verdreef Neleus en regeerde lang alleen
en in vrede tot aan de komst van
Iàson, den zoon van Aeson, die zijne
aanspraken op de regeering deed gelden. Alvorens de kroon af te staan,
liet hij Iason 't gouden vlies uit Colchis terughalen, maar werd, na diens
terugkeer, op raad van Medèa, door

Peleus.

Peligni , oud-sabijnsche volkstam in
Midden-Italie , door de Marsen , Marruciniers , Samniten en Frentanen begrensd , met de hoofdstad Corfinium.
Pelinnaeum, IIe2tvvaiov, stad van
Hestiaeótis in Thessalie aan den linkeroever der rivier Penèus.
Pelion , Hi Atov, nu Zagora , wild
en steil gebergte in het thessalisch gewest Magnesia tusschen 't meer Boe

een-bèisendPagïcholf,met
tempel van Zeus Actaeus (Axraioc) op
den top en met de grot van den centaur Chiron nabij den top. Ook is
't bekend uit de hemelbestorming der
Giganten , die de Ossa en den Olympus

op den Pelion of den Pelion op de Ossa
en den Olympus stapelden. Op den
Pelion werd het hout voor de Argo

geveld.

Pella, IIÉ22a. 1) Oude stad van
Macedonie in 't gewest Bottiaea, door
Philippus tot hoofd- en residentiestad
van Macedonie verheven , geboorteplaats van Alexander d. G. ; nu Pilla.
Bij rom. dichters Pellaeus, macedonisch;
Alexandria Pellaea, als door Alexander
d. G. gesticht. — 2) Stad van Palestina
O.waarts van den Jordaan , op de
grens van Peraea.
Pelléné, HéAAq'v,1 , oostelijkste der
12 achaeische bondsteden , op de grens
van Sicyonie , met eene haven en eene
burcht. Tusschen Pellene en Aegium
lag eene kleinere stad Pellene , beroemd
door de mantels , die den overwinnaars
in de kampspelen tot prijzen gegeven
werden.
Pelopia. Zie AEGISTHUS.
Pelopidae, HEAont'óat, afstammelingen van Pelops, als Atreus, Thyestes,
Agamemnon , Iphigenia , Orestes enz.
Pelopidas, He2oil as, van Thebe,
beroemd veldheer en staatsman, met
Epaminondas de grondlegger van Thebe's kortstondige hegemonie, verdreef
aan 't hoofd der uitgeweken democraten de spartaansche bezetting (379) uit

zijne eigen dochters Peliades (IHe2id3Ss),
die waanden dusdoende haren afgeleefden vader te zullen verjongen, in stukken gesneden en gekookt. Eene der
dochters van Pelias was Alcestis, de Thebe, om zich vervolgens onverdeeld
gemalin van Admètus.
aan 't heil van zijn vaderland te wijden.
Pelides , Hj2et5^s , Achilles als Ter beteugeling van Alexander, den

Pelops.

Peloponnesus.
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tyran van Pherae, naar Thessalie ge
sneuvelde Pelopidas bij Cynos--zonde,
cephálae (364) even roemrijk als hij
geleefd had.

tegenkanting, bovenal van 't naijverige
Sparta , te worstelen had en te midden
van eindelooze verwikkelingen door de
onderwerping van geheel Griekenland
Peloponnésus, He),orcóvvjoos, nu aan de Romeinen roemloos te niet
Morea 't groote en door de smalle ging (146)
landengte (IstImus) van Corinthe aan
PëIops Moip, zoon van Tantálus,
Hellas verbonden schiereiland in 't Z. den koning van Phrygie wiens leven
van Griekenland, volgens de overleve- en lotgevallen in een mythisch kleed
vering naar Pelops genoemd. Op eene gehuld zijn. 't Oude verhaal luidt,
oppervlakte van ±. 375
mijlen over dat zijn vader hem gekookt en den
4500 stadiën) telde 't eene bevolking goden op een feestmaal tot spijze voor
van meer dan 1 millioen zielen, ver - gezet had, ten einde hunne alwetend deeld over de 10 gewesten: Corinthie, heid te beproeven; dat ze 't gerecht
Sicyonie, Phliasie, Achaie, Elis, Mes- onaangeroerd lieten behalve Demëter,
senie, Laconie, Cynurie, Argolis en die in hare smart over 't verlies harer
Arcadie. Oudtijds droeg de Pelopon- dochter gedachteloos den linkerschounesus de namen Pelasgia, Apia of, bij der opat; dat ze Hermes den knaap
uitnemendheid, Argos. Tot de vroegste weder in den ketel lieten koken en in
inboorlingen behoorden de Pelasgen, 't leven terugriepen met een nieuwen
die door de ingevallen Achaeërs en schouder van ivoor; dat hij tot de
Ioniers binnen de grenzen van Arcadie jaren van manbaarheid gekomen zich
teruggedrongen werden. Ten gevolge onder 't geleide van Poseidon naar
van den inval der Heracliden weken Griekenland begaf en te Pisa in Elis
de Achaeërs op hunne beurt gedeel. koning Oenomáus in een wedren waar telijk naar A.chaie in 't N. van waar toe deze de minnaars zijner dochter
zij de Ioniers verdreven; gedeeltelijk Hippodamia uitdaagde, overwon door
bleven ze als cijnsplichtige onderdanen omkooping van diens wagenmenner
in 't land. Sedert dien tijd werden de Myrtilus, die, onder beding van de
staten van den Peloponnesus in doni- helft des rijks de as uit een der raschen geest, d. i. op aristocratisch -re- deren lichtte en aldus zijn meester deed
publikeinsche grondslagen gevestigd. verongelukken; dat hij in 't bezit van
Onder deze verhief Sparta zich na de den troon en van Hippodamia Myrtilus,
vernedering van Argos tot de heer- die zijn loon vorderde meineedig en
schende macht en speelde als zoodanig verraderlijk bij Geraesus op Euboea
aan 't hoofd van 't peloponnesisch ver- van den wagen in zee wierp Arcadie
bond door militair en politiek overwicht door een laaghartige list bemachtigde
langen tijd de eerste rol op 't staats- en te Olympia de wedspelen tot hooen krijgstooneel van Griekenland, geen ger luister dan ooit te voren ver middel ontziende, om overal elders den hief; dat hij zijn gebied in den Pedemocratischen regeeringsvorm zoo loponnesus steeds verder uitbreidde
mogelijk, met tak en wortel uit te en de stamvader werd van 't bij de
roeien en zich 't onbetwiste oppergezag goden gehate geslacht der Pelopiden,
te verzekeren. Die toeleg werd door dat zich van den beginne door verraad,
Athene tot het uiterste bestreden en doodslag en overspel bezoedelde en de
door de Thebanen voor altoos verijdeld. grootste treurspeldichters door de noodGedurende de macedonische overheer- lottige gevolgen rijke stof leverde. Zoo
sching trad de Peloponnesus nogmaals beleefde hij zelf nog, dat Chrysippus
op den voorgrond onder aanvoering zijn lieveling door 2 zijner andere zonen
van 't Achaisch verbond, dat, in 281 Atreus en Thyestes uit jaloerschheid
gesticht, zich de handhaving der griek- vermoord werd Van Pelops weet Hosche onafhanklijkheid ten doel stelde merus alleen dat Hermes hem den
doch, hoe veelbelovend en hoe veel- door Hephaestus vervaardigden scepter
vermogend dan ook met voortdurende gaf. Na zijn dood genoot hij te Olym.
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Pelorum. .

Penthesilea.

pia de hoogste vereering. In de Altis
stond aldaar een heiligdom, hem door
Herácles , zijn afstammeling in 't 4de
lid, gewijd. Bij rom. dichters heet
Atreus als zoon , Agamemnon als kleinzoon of achterkleinzoon van Pelops
:Pelopeius, Iphigenia als dochter van
Agamemnon Pelopeïa virgo ,_ de steden
van den Peloponnesus Pelopèa moenia,
enz.
Pelórum , -us = Peloris.
Pelóris , -ias , IIE2ccweís , - cas , nu
kaap Faro, voorgebergte aan de N.O.spits van Sicilie.
Pelso lacus , groot meer in Pannonie , door keizer Galerius ter afwatering met den Donau verbonden , nu
Plattenmeer.
Peltae , Hs2zat , eene oude , welvarende stad in 't N. van Phrygie.
PelusTum , ITrov6cov „slijkatad,"
in in 't O. T. , nu Tineh, beroemde
stad in Beneden-Aegypte, aan den oostelijksten Nijlarm, die haren naam
draagt, 20 stadiën (2 geogr. mijlen)
van zee , midden in poelen en moerassen
gelegen , als sleutel van Aegypte aan
de N.O.zijde en als grensvesting tegen
Syrie en Arabie bij uitstek versterkt
en getuige van menig gevecht en
beleg.
Penátes, rom. familie- en staatsgoden , wier beelden in 't binnenhuis of
in de woonkamer (penetralia) en in den
tempel van Vesta bewaard werden. De
familiegoden (P. privati of minores) ,
ook wel met de lagere Lares vereenzelvigd , ten minste in één adem genoemd , hadden eene eigen plaats bij
den huishaard of 't huisaltaar, waarop
te hunner eere met vrome zorg een
vuur onderhouden en menige offergave,
hoe eenvoudig ook, gebracht werd, middelpunt en toeverlaat bij alle wedervaren
van lief en leed voor 't geheele gezin.
De staatsgoden (P. publici of maiores)
werden naar 't verhaal door Aenèas
uit Troje naar Italie overgebracht en
bevonden zich eerst te Lavinium ,
later te Alba Longa en ten slotte te
Rome.
Penéig, Daphne, als dochter van
den riviergod Penéus.

Penelope, H1vs2ó7r7/ , dochter van
Icarius en Periboea , trouwe gade van
Odysseus en moeder van Telemachus.
Den zwerm van minnaars , die haar
gedurende de jarenlange afwezigheid
van haren man bestormde , misleidde zij
door de belofte van eene keuze te zullen
doen , zoodra ze 't lijkkleed van den
grijzen Laertes afgewerkt had, daar ze
des nachts telkens 't weefsel van den
vorigen dag weder lostornde. Door
eene harer dienstmaagden verraden,
was ze ten einde raad, toen Odysseus
te goeder ure terugkeerde en door een
gelukkige hereeniging al haar leed vergoedde. In latere verhalen wordt van
hare huwelijkstrouw met minder lof
gewaagd en verwijdert ze zich, door
Odysseus verstooten , uit Ithaca eerst
naar Sparta, vervolgens naar Mantinèa,
waar ze begraven lag.
Penestae , H vsozac, krijgzuchtige
volkstam in grieksch Illyrie , op de
grenzen van Thessalie en Macedonie.
Penéus , H?)vscós. 1) Nu Salambria,
hoofdrivier van Thessalie , die uit den
Pindus ontspringt, onder een toevloed
van vele wateren 't dal Tempe doorsnijdt en zich tusschen de Ossa en den
Olympus in de Thermaïsche golf ontlast. Als riviergod is Peneus de zoon
van Oceanus en Tethys , de vader van
Daphne en Cyrene. -- 2) Rivier in
Elis , die op de grenzen van Arcadie
ontspringt en in de Ionische zee vloeit.
Penla , IIevía , persoonsverbeelding
der eerlijke armoede in den Plutus van
Aristophánes, als uitvindster van kunsten en bedrijven geroemd.
Penlus, kleine rivier in Colcbis, valt
in den Pontus Euxinus.
Penninus [mons]. Zie ALPES.
Pentapolis. 1) Zie DORIS no. 3. —
2) Zie CYRENAICA.
Pentelicus , HavzeAcxós , één met den
Brilessus, gebergte in Attica , rijk aan
kostbaar marmer, verheft zich, als een
tak van den Parnes, N.O.waarts van
Athene en helt aan de O.zijde naar
Marathon en de zeekust af.
Penthesiléa, Hsvi0sa12Eta, dochter
van Ares en Otréra, koningin der Amazonen, die na Hector's dood de Troja-
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nen hulp verleende; zij viel door de. beitel en zaag , door Daedalus uit kunsthand van Achilles , die de stervende om nijd boven van den tempel van Pallas
hare schoonheid , dapperheid en jeugd Athene op de acropólis afgeworpen,
betreurde. doch onder den val door de godin in
Pentheus, Hevi9EVs, zoon van Echion eene patrijs (rE9dt) herschapen.
en Agave, kleinzoon van Cadmus, wien
Peregrinus , He^Oey^Oivos, bijgenaamd
hij in de regeering over Thebe op- Proteus uit Parium, cynisch wijsgeer
,

,

volgde, werd wegens zijn verzet tegen uit de 2de eeuw n. C. , die even zonden eeredienst van Dionysus met krank- ; derling leefde als hij stierf.

zinnigheid gestraft en op den Cithaeron
Pe ren n a , A n n a , nimf der rivier
of Parnassus door zijne eigen moeder, ' Numicius. Zie ANNA.
hare zusters en andere Maenaden , die
Perga . Zie PERGE .
hem in dolle woede voor een wild dier
Pergáma, ^27 IIÉ^Oyaµos, zá IIÉ^Oyaµa,
aanzagen, vaneengereten.

volk- burcht van Troje ; ook bij rom. dickters = Troje zelf, evenals Pergamea
stammen met de hoofdstad Boviánum. ! gens , het trojaansche volk.
Peparéthus, He áop os, nu Sco- Pergámum, HaOyaµov, nu Perga pelo, eiland in 't N.W. der Aegeïsche ! mo , beroemde stad in 't Z. van Mysie
zee , aan de Z.O.kust van ThessaIie , ! aan den N. oever der rivier Caicus,
met heerlijken wijn. I residentie der Attaliden en zetel van
Peraea , iseaía [yij] „land aan de 't ± 28o door Philetaerus gestichte en
overzij. 1) Palestina ten O. van den 133 aan Rome vermaakte rijk van PerJordaan. — 2) Rh o di o r u m , district ^ gámum , dat vooral onder de regeering
in 't Z. van Carie , onderhoorig aan der kunstlievende vorsten Attálus I
het tegenovergelegen eiland Rhodus. (241-197) en Euménes II (197-159)

Pentri , een der 4 samnitische

-- 3) Stad op de W.kust van Mysie, een hoogen trap van bloei op 't gebied
kolonie van Mytiléne. I van letteren en nijverheid bereikte en
Percóté , Hseworij , oude stad in ' na de neerlaag van Antióchus d. G.

Mysie, aan den Hellespont, tusschen (190) door Rome met een gedeelte van
Abydos en Lampsácus. I Klein-Azie vergroot werd. Met hare
Perdiccas, IIs^OBíxxas. 1) Uit Ar- rijke bibliotheek, kostbare kunstvergos , volgens Herodctus de stichter , in zamelingen , fabrieken van perkament
latere bronnen de vierde konin g van 't (charta pergamena) en manufacturen van
macedonische rijk (± 700). -- 2) Zoon f weelde en smaak stak zij langen tijd
van Alexander I koning van Macedo- Alexandrie naar de kroon. Van hoog
nie (± 454 413) , in den peloponnesi- belang is 't in de bouwvallen ontdekte
schen oorlog naar gelang der omstan- beeld- en beeldhouwwerk.
Perge , HéLoy , oude zee- en havendigheden bij beurten bond g enoot van
Athene en van Sparta. — 3) Een der stad in Pamphylie, met een beroemden
grootste generaals en vertrouwde vriend I tempel van Artemis , nu Moertan met
van Alexander d. 0-. , die , naar 't ver- aanzienlijke bouwvallen.
Periander, HeLotavópoc, zoon van
haal, op zijn sterfbed hem zijn zegel
ring overhandigde, joeg, na 's konings I C psélus , tyran van Corinthe (625—
dood (323) voor de rechten van diens 55) , die van liefde voor kunst en kenhalfbroeder Arridaeus opgetreden, door nis blaakte, mannen als Anon en Anazijn eerzuchtige plannen Antipáter , charsis aan zijn hof met gunsten overCratérus en Ptolemaeus te gelijk tegen I laadde en als vorst 't algemeene wel zich in 't harnas en stierf op een on- zijn ter harte nam , maar den glans
gelukkigen veldtocht tegen Aegypte I zijner langdurige regeering in latere
onder de handen zijner muitende sol- jaren door daden van willekeur en
daten (321). I bloeddorst verduisterde.
Perloles , Heocx27 , Athene's groot Perdix, H'^oót , zusterszoon van
Daedalus, uitvinder van cirkelboog, ate staatsman, zoon van Xanthippus
-

-

Pericles.

Perrhaebi.

en Agariste , uit een der edelste geslachten geboren en van nature met
de edelste gaven bedeeld , .betrad door
Damon , Zeno van Eléa en Anaxagóras
onderwezen , (469) 't staatstooneel, om
er tot aan zijn dood, als hoofd der
democratische partij , door de tooverkracht zijner taal en de vastberadenheid zijner politiek de hoofdrol te spelen en Athene tot de middaghoogte
van in- en uitwendigen luister en bloei
te verheffen. Nadat Cimon (460) en
Thucydides (444), de hoofden der aristocratie, door 't ostracisme verbannen
waren , bleef Pericles zonder mededin.
ger en verzekerde zich door welgekozen middelen de liefde des volks en
't bezit van 't oppergezag. (Gene aangelegenheid van algemeen en bijzonder
belang ontging zijn scherpen blik en
helderen geest. Niet alleen in staats-

een zware geldboete verwezen en van
alle macht ontzet werd. Spoedig echter
zag hij zich door 't volk in volle eer
en waardigheid hersteld ; doch 't duurde
niet lang, of hij bezweek (429) , na
zijn beide zonen Xanthippus en Paralus,
aan de heerschende ziekte tot onherstelbaar verlies van den atheenschen
staat, die in Pericles den besten en
begaafdsten burger bezat. Zijn eenig
overgebleven, bij Aspasia verwekte
zoon Pericles werd, evenals de andere
vlootvoogden in den slag bij de Arginusen , door 't atheensche volk ter dood
veroordeeld (406).
Periclymënus, HEetx1t5 evos, zoon
van Neleus en Chloris , broeder van
Nestor en een der Argonauten, later
door Herácles gedood.
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zaken , ook in den oorlog bewees Peri-

cles zijn vaderland uitstekende diensten,
werd de Phocensen (448) in den heili
oorlog te hulp gezonden , heroverde-gen
(445) 't afvallige Euboea en dwong
(440) 't opgestane Samos na een harden strijd tot onderwerping. Intusschen verfraaide hij Athene gedurende
de jaren van vrede, met behulp van
den grooten Phidias , door de edelste
kunstgewrochten , wier overblijfselen
nog heden ten dage met eerbied bewonderd worden. Dan , hoe hoog ook
in rang en eer verheven , ontbrak het
hem niet aan vijanden, wier haat zich
eerst zijdelings tegen zijne vrienden
Phidias en Anaxagóras en zijne geliefde
Aspasia keerde , doch in 't begin van
den peloponnesischen oorlog over zijn
eigen hoofd losbrak (431). Dezen oorlog had Pericles zoo niet met opzet
uitgelokt, dan toch bespoedigd, in de
overtuiging dat eene bloedige botsing
tusschen Athene en Sparta op den duur
onvermijdelijk en Athene nooit beter
dan toen en nog bij zijn leven voor
den hachlijken kampstrijd berekend
was. Anders dachten 's mans tegenstanders, die met glimp van redenen
't door den eersten tegenspoed te leur
gestelde en door de pest ontmoedigde
volk tegen hun geliefden leidsman op.
ruiden, met dit gevolg, dat hij tot

Perilaus . Zie PHALARIS.
Perinthus, H4 tvbos, nu Eski Eregli , aanzienlijke koopstad in Thracie
aan eene golf der Propontis, door Sa miers (± 600) gesticht, bovenal door
hare hardnekkige verdediging tegen
Philippus V. M. vermaard. In de 4de
eeuw n. C. noemde ze zich Heraclèa,
van waar H. Thraciae , H. Perinthus.

Perioect, HeOtotxoc „omwoners ", in

't alg. de oorspronklijke , later onderworpen , cijnsplichtige landbevolking
in de dorische staten , tegenover de
bevoorrechte burgerij der hoofdstad, als
in Argos, op Creta, in 't bijz. in Laconie, waar ze, hoofdz. van achaeïschen
oorsprong, ook den algemeenen naam
van Lacedaemoniers droegen, in tegen
Spartanen (l raertd cat).-stelingmd
Zij waren van de regeering uitgesloten
en leefden van handel , landbouw en
handwerken.
Periphétes, Hseupizris ; roover bij
Epidaurus, die de reizigers met een
knots doodde, werd door Theseus geveld.

Permessus , IIEe,u^J6^ós , rivier in

Boeotie, die op den Helicon ontspringt
en bij Haliartus in 't meer Copais valt.
Pero. Zie BIAS no . 1.
Perperna, M., ook Perpenna. Zie
SLRTORIUS.

Perrhaebi , He acflol, pelasgische
volkstam van krijgshaftigen aard in

Persae.

Perseus.

't hooge N. van Thessalie en wel , volgens Homerus , rondom het thessalische
Dodóna en de rivier Titaresius woonachtig , doch later in 't gewest P errh a e b i a, dat ten N. door Macedonie
en 't Cambunisch gebergte , ten Z. en
Z.O. door de rivier Penèus, ten W.
door den Pindus, ten O. door den Peneus
en de Ossa begrensd was.

(d. i. de 40 zuilen) , in 3 hoofdgroepen
verstrooid , een uur ten N. van 't dorp
Merdasjt, spreken nog luide van voor
grootheid.
-malige
Perses, IIÉ^oajs. 1) Zoon van Helios en Perse , broeder van Aeètes en
Circe , vader van Hecate. — 2) Jongere broeder van den dichter Hesiódus
(zie ald.). -- 3) = Perseus , koning
van Macedonie (zie aid.).
Perseus, Weguevs, zoon van Zeus
en Danáe, kleinzoon van Acrisius (zie
ald.) , de argivische held en lieveling
der goden. Door zijn grootvader met
zijne moeder in eene kist opgesloten
en in zee geworpen , werd hij , bij 't
eiland Seriphus aangedreven, naar 't
hof van Polydectes gebracht. Deze
nam hem liefderijk op en zond hem
op later leeftijd uit om 't hoofd van
Medusa, eene der Gorgonen , te halen.
Onder geleide van Hermes en de godin
Athene begaf de jeugdige held zich
eerst naar de Graeën , de zusters der
Gorgonen, nam den éénen tand en
't ééne oog, die ze te zamen gebruikten , in beslag , om ze haar terug te
geven , nadat ze hem den weg tot de
nimfen gewezen hadden. Deze gaven
hem gevleugelde sandalen , een toover-

Persae. Zie PERSIS.
Persé , H eerq , zeenimf, gemalin

van Helios, moeder van Aeètes, Circe,
Pasipháe en Perses.
Perséis , H.-goq s. 1) = Perse. -- 2)
Circe, als dochter van Perse. -- 3) Hecate , als dochter van Perses. — 4) Alcmène , als afstammeling van Perseus.
Persephassa = Persephone.
Persephóné , Heeae<pOv 1, de rom.
Proserpina, dochter van Zeus en Demèter, in Attica, bovenal te Eleusis,
onder den naam van Kd e ,,meisje,
dochter" met hare moeder onder geheimzinnige plechtigheden vereerd , bij
Homerus de ontzagwekkende koningin
der schimmen en de eerbiedwaardige
gemalin van Hades, door wien ze,
volgens een later verhaal, op raad van
Zeus, terwijl ze in de vlakte van Nysa
of van Enna met hare speelgenooten
bloemen gaarde , tot bitter hartzeer
harer moeder naar de onderwereld overgebracht was (zie DEMETER) . De rom.
dichters noemen haar Iuno inferna,
averna of styyicc. Persephone werd in
kunstwerken als de majestueuze koningin der onderwereld of als de jeugdig
teedere dochter van Demeter, ook wel
als de euleusinische godin afgebeeld.
Persepolis, He^OoÉir4t „Perzen stad," heilige hoofdstad van Persis en
van 't perzische rijk, nabij de grens
van Carmanie gelegen in eene door
den Araxes en Medus besproeide vlakte,
10 geogr. mijlen N.W.waarts van
Pasargádae. Van Persepolis wordt
vóór Alexander d. G. , die de stad (331)
innam, doch niet, zooals 't gewone
verhaal luidt, aan de vlammen prijs
gaf, nergens gewaagd. Aldaar bevonden zich 't paleis, de grafkelder en
schatkamer der perzische koningen. De
trotsche bouwvallen van Tsjil-Minar
—
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zak en den onzichtbaarmakenden helm
van Ares, Hermes bovendien een sikkel, Athene een spiegel. Met die

hulpmiddelen toegerust , aanvaardde
Perseus door de lucht zijn tocht tegen
de Gorgonen , die hij nabij Tartessus
aan den Oceaan in diepen slaap gedompeld vond. Met afgewend gelaat
en in den spiegel ziende , sneed hij
't hoofd der door haren aanblik alles
versteenende Medusa af en verborg 't in
den zak. Door de 2 andere Gorgonen
vervolgd , maakte hij zich door den
helm onzichtbaar en bereikte A ethiopie ,
waar hij Androméda (zie ald.) redde
en huwde. Met haar op Seriphus teruggekeerd , versteende hij Polydectes,
die zijne moeder mishandelde, met alle
hovelingen incluis. Daarop liet hij
Hermes de nimfen hare geschenken
terugbrengen en gaf aan Athene den
Medusakop, dien zij op haar schild of
borstplaat hechtte. Met Danae en An
dromeda begaf hij zich nu naar Argos .

302

Perseus.

Petelia.

Acrisius, door 't orakel voor zijn kleinzoon gewaarschuwd, vluchtte naar Larisa , waar hij toevallig door Perseus
met eene werpschijf gedood werd. Het
voorvaderlijk gebied aan Megapenthes,
den zoon van Proetus , overlatende,
ontving Perseus in ruil de kroon van
Tiryns en stichtte de steden Midea en
Mycene.
Perseus , Heeos?s , laatste koLing
van Macedonie (Y78-168), oudste zoon
van Philippus III , gaf zich na een
4jarigen oorlog (bellum .Persicum) , door
de overwinning van Aemilius Paulus
bij Pydna (168) tot het uiterste gebracht, op genade en ongenade over,
werd te Rome met zijne gemalin, eene
dochter en 2 zonen aan de zegekar van
zijn overwinnaar rondgeleid en leefde
nog eenige jaren als staatsgevangene
te Alba.
Persficus sinus, groote golf der
Erythraeïsche zee , door de kust van
Arabie , Susiána, Perzie en Carmanie
ingesloten; nu Perzische golf.

Babylon , Susa, Agbatána ,
Pasargädae en Persepólis, verloor alras
door opstanden , hofkabalen en troonrevoluties de uit- en inwendige kracht
en werd onder Darius Codomannus (331)
door Alexander d. G. te gronde gericht.
Na eeuwen (226 n. C.) herwonnen de
Perzen door de vernietiging van 't parthische rijk hunne onafhanklijkheid
onder de dynastie der Sassaniden (zie
ald.).
Perslus . Fiaccus , A., van Volaterrae , rom. hekeldichter (34-62 n. C.) ,
leerling van den stoicijn Cornutus en
vriend van den dichter Lucanus , wiens
6 satiren (Satirae) door hare streng
zedekundige strekking, verwrongen taal
en smakelooze inkl eding alle poëtische

behalve aan de zeekust bergachtig gewest van Z.-Azie , ten Z.W. door de
Perzische golf, ten Z.O. door Carmanie en de Carmanische woestijn , ten
N. W . en N. door Susiana , Medie en
Parthie begrensd en later de hoofdprovincie van 't perzische rijk. De inwoners (P e r s a e, H9Loaat) bestonden
oorspronklijk uit 3 klassen : de eerste
die der edelen , met de latere uit Medie
herkomstige priesters of Magiers ; de
tweede die der landbouwers; de derde
die der herderstammen. Bij hun eerste
opkomst kenmerken de Perzen zich als
eene geharde en dappere natie, die
onder Cyrus de macht der Meden ver nietigde en de W. helft van Azie onderwierp. Na de veroveringen onder
Cambyses en Darius Hystaspis breidde
't rijk zich van Thracie en Cyrenaica
ten W. tot den Indus ten 0., van den
Pontus Euxinus, den Caucasus, de Cas pische zee en de rivieren Oxus en Ja
-xartesnN.oAhip,raben
de Erythraeïsche zee ten Z. uit. Deze
in meer dan 20 provincies (satrapieën)
verdeelde wereldmonarchie , met de

tusschen 't meer Trasiménus en den
Tiber op een heuvel gelegen , door de
Romeinen 310 veroverd , in den burgeroorlog door Octavianus (40) ingenomen
en door brandstichting vernield. Door
Augustus herbouwd , verhief ze zich
weder tot den eersten rang, getuige
ook de overgebleven kunstwerken en
oudheden.
Pessinus , H&iotvovs, stad der Tolistobogen in 't Z.W. van Galatie, aan
de Z. helling van den Dindymus, vooral
beroemd door den eeredienst der oud
godin Cybéle (Pessinuntia).-phrygisce
In haren rijken , op een heuvel buiten
de stad gelegen tempel stond een uit
den hemel gevallen beeld , dat , overeenkomstig een orakel der sibyllijnsche
boeken , naar Rome overgebracht werd
(204). Prachtige overblijfselen op 3
heuvels bij Balahasar.

hoofdsteden

waarde missen.

Pertinax, H e l v i u s, uit Ligurie ,
veldheer en staatsman onder de Anto nijnen , na Commódus rom. keizer (1
Jan.-28 Maart 193 n. C.), werd door
de praetorianen gedood.

Perusia, nu Perugia, eene der 12
Persis , Hs^Oats , nu Farsistan , een etrurische bondsteden , sterke vesting

Petelia, Petilia, IIer, tla, nu Stron-

goli, oud-grieksche, naar 't verhaal
door Philoctétes gestichte stad op de
O.kust van Bruttium, die in den tweeden punischen oorlog Rome tot in 't
uiterste getrouw bleef.

Phaethon.

Petra.

Petra, Hkrga „rots", rijke, welva-

en handelstad, eerst der
Idumaeërs, later der Nabataeërs in
Arabia Petraea, midden op den klip grond van 't gebergte Seir gebouwd,
door vrij ongenaakbare bergkloven en
rotsen allerwege ingesloten en doorsneden , later tot Palestina gebracht, nu
Wady Moesa.
Petréius , M. 1) Legaat van den
consul C. Antonius, die 62 't leger van
Catilina versloeg. — 2) Legaat van
Pompejus in Hispanie (55-49)
49) , die met
zijn ambtgenoot L. Afranius bij Ilerda
na dapperen tegenweer door Caesar
overwonnen werd en, naar Africa overgestoken , zich na de neerlaag bij Thapsus (46) door zijn bondgenoot koning
Juba van Mauretanie dooden liet of
rende hoofd-

wel zich zelf doodde.

Petrocorii , celtische volkstam in

Aquitanie, aan den rechteroever der
Garumna (Garonne) , in het tegenw.
Périgord.
Petronius Arbiter, gunsteling van
keizer Nero, aan wiens hof hij, volgens
getuigenis van Tacitus, als ceremonie
(elegantiae arbiter) schitterde,-mestr
nadat hij zich vroeger als proconsul
van Bithynie en als consul eervol ge
ongenade gevallen en-kwetnhad.I
van verraad verdacht, opende hij zich
de aderen (66 n. C.). Deze Pétronius
wordt op goede gronden algemeen gehouden voor auteur van 't romantisch
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Peucestes, Hsvxsorijs, in oorlog esa
vrede beproefd generaal van Alexander
d. G. , later (323) landvoogd van Perzie en bondgenoot van Euménes tegen
Antigónus, die hem uit zijne provincie
verjoeg (316).
Peucetia, middelste gedeelte van
Apulie langs de O.kust van Italie, tusschen Daunie ten N. en Calabrie ten Z.
Phacium , O xcov, stad van Hes
-tiaeósnThl,uAifag.

Phaeáces , Oalaxes', in de Odyssee

de gelukkige , goede sier makende , ter
zee machtige bewoners van 't eiland
Scheria (zie ald.) aan 't westereinde der
aarde , door koning Alcinous geregeerd.
Van hier bij Horatius Phaeax = welgedaan; bij Ovidius Phaeacia tellus, Cor
-cyra.
Phaeax cala4, staatsman te Athene
tijdens den peloponnesischen oorlog,
aanhanger van Nicias, tegenstander
van Alcibiades.
Phaedo , Paí&cov , van Elis , een der
vertrouwde leerlingen van Socrates en
stichter eener wijsgeerige secte in Elis,
naar wien Plato zijn beroemden dialoog
over de onsterflijkheid der ziel betitelde.
Phaedra, Oaía, dochter van Minos
en Pasiphá e , gemalin van Theseus ,
die haren stiefzoon Hippolytus bij zijn
vader lasterlijk van misdadige liefde
betichtte en , nadat zijne onschuld hem
gebleken was, zich 't leven benam.
,

Phaedriádes. Zie HYAMPEA.
verhaal Satirae een niet dan voor een
Phaedrus , Jaibeos. 1) Leerling
gedeelte overgebleven kunstwerk, waar- van Socrates en boezemvriend van
in een rijkgestoffeerd, met luim en ver Plato. — 2) Rom. fabeldichter uit Pierie
gekruid, door taal en stijl levendig-nuft in Macedonie , door Augustus vrijgegekleurd , met proza en poëzie afgewis- laten , wiens Fabulae Aesopiae ten ge seld tafereel der toenmalige zeden in tale van 97 in jambische versmaat verhoogere en lagere kringen opgehangen vat en grootèndeels aan den griekschen
wordt. Tot de fijnstgeteekende par- Aesopus ontleend zijn.
tijen behoort de cena Trisrcalchionis,
Phaestus , Pacozós , stad 1) aan de
't gastmaal van Trimalchio, een vermo- Z.zijde van Creta , Z.waarts van Gorgenden vrijgelatene, die met potsierlijke tyna , — 2) van Thessaliótis in Thesoverdrijving onder zijns gelijken de salie , aan den rechteroever van den
leefwijze der groote wereld nabootst.
Penéus.
Phaéthon , Iaé3cov „schitterende."
Peucé , Ilsvxn , groot, naar de vele
nboomen genoemd eiland in Beneden - 1) Bijnaam van den zonnegod (Helios).
oesie , door de 2 Z. Donaumonden — 2) Zoon van Helios en Clyméne ,
omspoeld en door de P e u c i n i, een bad zijn vader voor een enkelen dag
tak der Bastarniers, bewoond.
't bestuur over den zonnewagen af,
,

V
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Phaethusa.

Phaselis.

maar vermocht de vurige rossen niet
in toom te houden en stak de aarde in
brand , zoodat Zeus hem met den blik
trof en in de golven van den Eri--sem
dánus deed omkomen. In de overmaat
harer droefheid werden de zusters van
Phaethon (Heli ides, Phaethontiádes) in
populieren veranderd. Zie HELIADES .

van den cimmerischen Bospórus, later
residentie van 't bosporaansche rijk.
Phantasus , cávzaios, zoon van den
Slaap , god der droombeelden.
Phaon. Zie sAPPHO.
Pharae, canal, stad 1) in 't W.

van Achaie, eene der 12 bondsteden,
aan de rivier Piérus , met een oud

Phaethusa. Zie HELIADES.
orakel van Hermes, r-- 2) in Messenie
Phagres, Oáy^Ogs, oude sterke stad aan de rivier Nedon gelegen , nu Kavan Pierie in Macedonie, O.waarts van
den Strymon.
Phalaeeus PcV acxos, aanvoerder
der Phocensen in den derden heiligen
oorlog, moest , door Philippus van M.
in 't nauw gebracht , met alle hulptroepen bij verdrag 't land ruimen en
nam ten slotte bij de Cnossiers op Creta
dienst (351-346).
Phatanthus, Od2av%os, Spartaan, die
aan 't hoofd der Partheniers Tarente
stichtte of liever in bezit nam (± 708).
Ph alára , zá 0aAaa , havenstad van
Lamia in 't Z. van Thessalie , aan de
Malische golf.
Phalaris , (Palaecs , wreedaardig tyran van Acrágas (± 565 –549) , die
o. a. gevangenen in een )operen stier
(een proefstuk van Periláus of Perillus)
levend verbranden liet. Deze helsche
machine werd van onderen gloeiend
gestookt en was zóó ingericht , dat de
jammerkreten der opgesloten slachtoffers
door pijpen, die in de neusgaten van
den stier gestoken konden worden, als
natuurlijk geloei weerklonken. De 148
brieven, die den naam van Phalaris
dragen, zijn onecht.
Phalérum, <Pái eov, o ostelijkste der
3 havens van Athene, een groot half
uur buiten de stad, die, na de versterking van den Piraeus onder Ther iistócles , in onbruik geraakte.
Phaloria, I$aAc e a, vesting op de
N.grens van Thessalie, op den linkeroever van den Penéus.
Phanae, qJiávat, Z.spits van 'teiland
Chios, met een haven, een tempel van
Apollo en uitstekenden wijnbouw, nu
kaap Mastico.
,

lamata.

Pharmacusa , cauaxovorrsa. 1) Eiland bij Miletus , waar Caesar door de
zeeroovers gevangen genomen werd.
--2) Naam van 2 eilandjes bij Salámis in de baai van Eleusis.
Ph am abázus , cPaeváfla^os , perzisch
satraap aan den Hellespont onder Darius
II en Artaxerxes II , stak zich uit
eigenbelang , hoewel minder sluw dan
Tissaphernes, in de staatsaangelegenheden van Griekenland.

Pharnáees, Oaváxis, lievelingszoon
van Mithradates d. G., die , door Pompejus (63) tot koning van Bosporus
aangesteld, Pontus met list en geweld
poogde te herwinnen, doch door Caesar
bij Zela (47) reddeloos verslagen , zijne
veroveringsplannen eens voor al opgeven moest en nog tenzeifden jare tegen
zijn afvalligen generaal Asander sneuvelde.
Pharnaeia , Ïaevaxla , bloeiende
handelstad op de kust van . Pontus ,
W.waarts van Cerásus.
Pháros, Pd&os. 1) Klein eiland
aan de kust van Aegypte, onder Alexander d. G. door een kunstdam ter
lengte van 7 stadiën , die aan Alexandrie
2 havens verschafte , met het vasteland
verbonden en door Ptolemaeus II van
een hoogen vuurtoren voorzien. — 2)
Eiland in de Adriatische zee, vlak aan
Dalmatie, ten . 0. van Issa , met eene
gelijkn. stad ; nu Lesina.
Pharsálus , Ï$6 a2os , stad in 't Z.W. van Thessaliótis, W.waarts van de
rivier Enipeus , waar Caesar op Porn pejus (10 Aug. 48) de beslissende overwinning behaalde; nu Farsa met bouwvallen.
Phasélis, OaernA4;, dorische kolonie
Phanagoria, l$avayóesca, -yoela,
grieksche stad op de aziatische kust en voorname handelstad op de kust

Phasiani.

Phidias.

van Lycie , nabij Pamphylie , later een
zeerooversnest en deswege door de Romeinen verwoest.
Phasiáni , caotavot , volkstam in
Colchis bij de rivier Phasis.
Phásis, Odertg. 1) Nu Rion, oud
-tijdsgrenvuchAziEropa, later tusschen Colchis en KleinAzie, ontspringt op 't Moschisch gebergte en valt bij de stad Phasis in
den Pontus Euxinus, vooral uit den
Argonautentocht beroemd. Van hier bij
Ovidius PAasias = Medèa. — 2) Kolonie van Miletus , zee- en handelstad
op de kust van Colchis, nabij den mond
der gelijkn. rivier. De naam is nog
bewaard gebleven in fazanten (paotavoí,

en uit het zoogenaamde metrum Pherecrateum bekend.

plhasianae ayes) .
Phayllus , 0aVL os, van Croton,

vermaard kampvechter en wedlooper ,
die met eene eigen door Crotoniaten
bemande galei aan den slag bij Salamis
deel nam (480) .
Phegéis = Alphesiboea of Arsinóe,

als dochter van Phegeus, den koning
van Psophis in Arcadie . Zie ALCMAEON.
Phellus , ceAAós , stad in 't binnen
een berg tusschen-landvLycieop
Xanthus en Antiphellus gelegen , nog
herkenbaar aan overblijfselen van cyclopische muren, rotsgraven enz. bij 't dorp
Saaret.
PhemÍus, 09iMtos, zanger in 't paleis
van Odysseus op Ithaca.

Phemonóé , Ïi tovo' , eerste priesteres en profetes te Delphi.
Phenéus, Sksysós, oude stad in 't
N.O. van Arcadie , aan den voet van
den berg Cyllene , met een gelijkn.
meer in de nabijheid.
Phèrae, Oat', aloude stad van
Thessalie in 't Z.O. der pelasgische
vlakte, Z.waarts van 't meer Boebèis,
met de havenstad Pagásae , in den
mythischen tijd de zetel van koning
Admètus , later van de machtige tyrannen Iáson en Alexander (zie ald.) ;
nu Valestino.
Phérae = Pharae no. 1.
Phereorátes ,

csOExoáziis ,

van

Athene, dichter der oude attische comedie , oudere tijdgenoot van Aristopha'nes , nog enkel uit losse fragmenten
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Pherecydes, ^EOExs, 1) Van

Syros, grieksch wijsgeer (± 540) , van
wiens leven en werken weinig met
zekerheid bekend is, werd voor een
leermeester van Pythagóras gehouden
en voor een der eersten , die zich van
den prozastijl bedienden. — 2) Van
Athene of eig. van Leros, grieksch
logograaf (± 450) , die in zijne werken,
van welke weinig meer dan de titels
bewaard gebleven is , de mythisch-historische periode van Griekenland in
't algemeen en van Attica in 't bijzonder op genealogischen grondslag behandelde.
Pheretiádes, Osuds = Admètus
als zoon , of Eumèlus als kleinzoon van
den thessalischen koning Pheres.
Phidias , P u5 as , van Athene,
Griekenland's grootste beeldhouwer en
bouwmeester (± 490 432) , de ziel
der atheensche kunstwereld ten tijde
van Pericles, wiens werken den zuiversten stempel droegen van edele, verhevene eenvoudigheid. Aan 't hoofd
der meest begaafde kunstenaars zijner
eeuw, die onder zijn oog en volgens
zijne ontwerpen te Athene de smaak
gewrochten voltooiden , legde-volste
hij al de krachten van zijn genie te
koste aan de opluistering der Propylaeën en bovenal van 't Parthénon,
voor welken tempel hij 't 12 meter hooge standbeeld van Athene Parthenos
uit ivoor en goud vervaardigde (438) ,
terwijl een tweede meer dan 50 voet
hoog standbeeld van Athene Promhchos
met schild en speer op een kolossaal
voetstuk tusschen 't Parthenon en de
Propylaeën uitstak. Van al zijne geheel eenige kunstvoortbrengselen werd
het ± 40 voet hooge standbeeld van
den olympischen Zeus te Olympia in
Elis door de geheele oudheid heen 't
meest bewonderd en afgodisch vereerd.
Zelfs een man als Phidias , de groote
meester, de vriend van Pericles, bleef
voor den laster niet gevrijwaard. Door
zijne benijders eerst ter zake van diefstal aan 't goud van 't beeld der godin
vervolgd, doch schitterend gerechtvaardigde, werd hij weldra van heiligschen-

20

Phidippides.

Philemon.

nis (aagf 8Ca) aangeklaagd op grond dat
hij in 't gevecht der Amazonen op 't
schild der godin zijn eigen beeltenis
en die van Pericles aangebracht had.
Volgens de gewone overlevering stierf
hij in de gevangenis (432) , volgens
een ander even onzeker bericht te

Tempe en bij den ingang naar Thessalie gelegen, door Demetrius II gesticht en ter eere zijner moeder Phila
aldus genoemd.
Philadelphia, ctla 3ékpsta, stad. 1)
in 't O. van Lydie aan den voet van
den Tmolus, door aardbeving meer dan
eens geteisterd; nu Allah-Sjehr, —
2) in 't binnenland van Cilicia Tracheia
(Aspéra) , aan de rivier Calycadnus , —
3) in Peraea (Palestina aan de overzijde
van den Jordaan) nabij de grens van
Arabia Petraea , Rabath Ammon in 't
O. T. , naar Ptolemaeus II genoemd.
Ph Í lae , ÇPí),at , bekoorlijk eiland in
den Nijl , beneden de eerste catarrhact ,
op de Z. grens van Aegypte , met
p rachtige tempels en andere praalgebouwen, van welke nog grootsche over-
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Olympia.
Phidippides, st&7r7tícr7s, de atheensche renbode , die , bij den inval der
Perzen (490) van staatswege naar Sparta om hulp gezonden , den weg van
1140 stadiën of 282 geogr. mijlen in
2 dagen aflei.
Phidon , OeI&cov. 1) ]Koning van Argos, die in 't midden der 8ste eeuw zijn
gezag over een groot gedeelte van den
Peloponnesus uitbreidde, doch later door
de verbonden Eleërs en Spartanen binnen de grenzen van zijn gebied terug - blijfselen bestaan.

gedrongën werd. De naam van Phidon
is bovendien verbonden aan de invoering

van een verbeterd stelsel van munten,
maten en gewichten, gew. 't aeginetische genoemd, dat bij verloop van tijd
in den overigen Peloponnesus en ook
elders in Griekenland als 't geldige aangenomen werd. — 2) Een der oudste
wetgevers van Corinthe. — 3) Athener,
een der 30 (tyrannen) , die bij hun aftocht naar Eleusis als lid van 't oligarchisch bewind der tienmannen te Athene
met de democraten in den Piraeus onderhandelde en zich vervolgens bij
Sparta om hulp vervoegde.

Phigalia , Otya2ía , oude stad in 't
van Arcadie , op de grenzen van
Messenie en Elis , met een prachtigen
tempel van Apollo, door Ictinus, den
tijdgenoot van Pericles, gebouwd ter
lengte van ± 125, ter breedte van 48
voet. De meeste zuilen, ten getale van
36, zijn nog met hare architraven
staande gebleven. 't Beeldwerk in verheven arbeid, dat de fries der binnencella versierde, stelt ter lengte van ±
100 voet den strijd der Lapithen met
de Centauren en dien der Grieken met
de Amazonen voor en bevindt zich thans
in 't Britsch Museum.
Phila, Otla, sterke stad van Pierie
in Macedonie , op een steile rots aan
de rivier Penéus tusschen Dium en
Z.W.

Philaeni , !í2atvot , 2 broeders uit
Carthago, die zich, volgens de overlevering , uit vaderlandsliefde ter beslechting van een tusschen Carthago
en Cyrene gerezen grensgeschil levend
lieten begraven ter plaatse , waar aan
den zuidelijksten inham der Syrtis Maior
ter hunner nagedachtenis altaren (Philaenorum arae) opgericht werden. De
beide staten waren overeengekomen,
dat punt, waar de wederzijdsche gezanten, die terzelfder tijd van huis
vertrokken , elkaar ontmoeten zouden,
als grenspaal tusschen hun grondgebied
te zullen aannemen. Door die van
Cyrene beticht dat ze zich te vroeg op
weg begeven hadden , bezegelden de
Philaeni hun goede trouw door een
vrijwilligen dood.

Philammon , 0tAduiuwov, mythisch
in Thracie of te Delphi , zoon
van Apollo en vader van Thamyris en
Eumolpus.
Philémon , Ot^,,ucov. 1) Vrome
grijsaard in Phrygie , die met zijne
even brave vrouw Baucis Zeus en Her
mes, zonder te weten wie ze waren,.
gastvrij en gul onthaalde. Ter belooning werden beide echtelingen, wier
duurste wensch was elkander niet te
overleven, te gelijk in linden veranderd. — 2) Van Soli, beroemd dichter
der nieuwe comedie te Athene, waar
zanger

Philetaerus.

Philippus.

't burgerrecht genoot, bloeide onder
Alexander d. G. en verlustigde lang,
in wedstrijd met zijn nog grooteren
kunstgenoot Menander, 't atheensche
publiek door eene reeks van karakter -

3jarig verblijf te Thebe van nabij met
de grieksche toestanden bekend, beklom 359, op 't bericht van den dood
zijns broeders Perdiccas III ontsnapt,
den ledigen troon en redde 't rijk met
vaste hand en kloek beleid uit de gevaren die 't van binnen en van buiten
bedreigden , bracht orde in 't staatsbeheer, gewende de troepen aan tucht en
taktiek , bedwong de naburige vijanden en vermocht alras naar veroverin-

hij

stukken , wier trant nog alleen uit de
navolgingen van Plautus , uit tal van
fragmenten - en van zedespreuken bekend is.
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Philetaerus , cc2Érat ,os, uit Pontus , diende eerst in Macedonie , toen
(317) onder Antigónus, vervolgens (302) gen uit te zien. Aan dit doel wist
onder Lysimáchus en stelde zich na de hij de noodige kunstgrepen eener geslinksche bemachtiging der hem toe- slepen politiek : vleierij en bedreiging,
vertrouwde stad Pergámum, waar hij kortom een volleerd stelsel van list en
280-263 als eerste koning van een geweld , van kuiperij en omkooperij
eerlang bloeiend rijk regeerde, onder dienstbaar te maken. Eerst ontnam hij
de hoede van Seleucus .Nicátor, wiens Athene ongestraft de kolonies in 't namoordenaar Ptolemaeus Ceraunus hij burige Chalcidice (Amphipólis, Potievenzeer als den zoon van den ver- daea , Methóne en Olynthus) , nestelde
moorde door dienstbewijzen zich wist zich in Thessalie en liet zich niet ongaarne (346) tot een gewapende tusbevriend te maken.
Phil^tas , van Cos, alex- schenkomst in den phocensischen oorlog
andrijnsch taalgeleerde en dichter van vinden. Dientengevolge in den bondsnaam , wiens nog alleen uit fragmenten raad der Amphictyonen opgenomen,
bekende elegieën inzonderheid door Pro- drong hij zich al dieper in de staats pertius hooggeroemd worden (± 330). aangelegenheden der jammerlijk ver-

Philippi, clií2iït rot, stad van Edonis in Macedonie, op een steile hoogte
van den Pangaeus gelegen, door Philippus v. M. op de puinhoopen van
't oude Crenides , eene kolonie der Thasiers, gesticht, beroemd door de overwinning van Octavianus en Antonius op
Brutus en Cassius (42) ; nu Filiba met
bouwvallen.
Philippides, ^c)cancís, een der
begaafdste dichters der nieuwe attische
comedie (± 300) , gunsteling van koning Lysimáchus , nog alleen uit de
titels zijner stukken bekend.

Philippopólis , ct2tagoito2cs , nu
Philippopoli, stad in Thracie, door
Philippus v. M. gesticht aan den rechteroever van den Hebrus op een drie
daar ook Trimon--topigenbr(va
tium) ; onder de Romeinen hoofdstad
der provincie Thracie.
Philippus ,

it'%utrros,

macedonische

koningsnaam. 1) Jongste zoon van
Amyntas II en Eurydice , werd als
jongeling door de Illyriers aan de Thebanen uitgeleverd en gedurende een

deelde Grieken , die hij als in een
fijngesponnen net verstrikte. Na de
verwoesting van Phocis , na de telkens
stoutere aanvallen op hunne laatste
steden in Thracie en op de mare van
een nieuwen tocht tegen Amphissa in
Locris werden de Atheners wakker geschud en gaven , hoewel te laat , gehoor
aan de roepstem van Demosthénes, die
als laatste redmiddel een verbond met
Thebe sloot. Bij Chaeronéa vernietigde

Philippus 4 Aug. 338 beider legers en

tevens de grieksche vrijheid. Na 't
sluiten van den vrede liet hij zich op
een algemeene vergadering te Corinthe
(337) tot opperbevelhebber der Grieken
in den nationalen oorlog tegen Perzie
uitroepen. Dan , op den hoogsten trap
van geluk en te midden der krijgstoerustingen werd Philippus op de bruiloft
zijner dochter Cleopatra te Aegae door
Pausanias , die zich te vergeefs bij den
koning over eene van Atta'lus ondergane beleediging beklaagd had, in zijn
47ste levens- en 24ste regeeringsjaar
gedood, naar de geruchten niet zonder
medeweten zijner kort te voren verstoo-
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Philippus.

Philocles.

ten gemalin Olympias. Hem volgde raadsman van zijn aanverwant Dianyzijn nog grootere zoon Alexander op. — sius I, die hem 386 verbande. Door
2) Eigenlijk A r r i d a e u s, natuurlijke Dionysius II tot steun der tyrannis
zoon des vorigen , na Alexander's dood tegen Dion teruggeroepen en tot vloot.
tot koning uitgeroepen (zie ARRIDAEUS). voogd benoemd, werd hij na een on- 3) Zoon van Demetrius II, regeerde gelukkigen zeeslag gevangen genomen
220-178. Na 3 jaren van rechtvaar- en door 't verbitterde volk om 't leven
dig bestuur, in welke hij , aan 't hoofd gebracht of deed zich 't zelf (357). In
van 't Achaisch verbond, den oorlog zijne geschiedenis van Sicilie (EixeAt, c )
tegen de Aetoliërs leidde , sloeg hij volgde hij op den voet Thucydides na,
tot willekeur en dwingelandij over en zonder dien van verre te evenaren.
ruimde Aràtus (213) van Sicyon door
Phillyrides = Philyrides.
vergif uit den weg, om des te ongePhilo, Ot„A(vv. 1) Van Byzantium,
stoorder den Peloponnesus te kunnen
bestoken. Intusschen wikkelde hij zich, vermaard werktuigkundige + 146 .
die in de
den
rhaalde strooptochten in Illyrie Of hij dezelfde Philo i
door he
bovenal door zijn geheim verbond Piraeus een arsenaal voor 1000 schepen
P en
met Hannibal (215) , in een oorlog met bouwde , blijft onzeker. — 2) Van LaRome , die 205 kwansuis bijgelegd en risa , academisch wijsgeer , leerling en
200 weder uitgebroken, na den slag bij opvolger van Clitomachus, vertrok in
Cynoscephálae (197) met de vernedering den mithradatischen oorlog uit Athene
van Macedonia eindigde. Sedert leefde
h ij tusschen vrede en oorlog in, als een
speelbal der rom. politiek koelde zijn
wrok op zijne eigen onde
rdanen en
stierf van wroeging over 't onverdiende doodvonnis, dat hij aan zijn zoon
Demetrius op aanstoken van zijn anderen zoon Perseus had laten voltrekken
(179). — 4) Zie ANDRISCUS .
Philippus, M. I ulius (Arabs „de

naar Rome, waar hij door zijn populaire methode bijval vond en Cicero
onder zijn ijverige hoorders telde. —
3) I u d a e u s „de Jood ", van AlexandtIe , werd 40 n. C. als voorspraak
zijner verdrukte geloofsgenooten naar
keizer Caligula afgevaardigd; hij stelde
zich in zijn vele van diepzinnige kennis
getuigende geschriften de versmelting

van joodsche godsdienstleer en griekA rabier>>) , rom. keizer (244-249 n. sche wijsbegeerte ten doel.
Philo , Pub 1 i 1 i u s. Zie PUBLILIUS .
C.) , te Bostra geboren , die door de
Philoehorus, cc2oxoeoc, atheensch
praetorianen, aan wier hoofd hij stond ,
na den moord van Gordiánus op den geschied- en oudheidkenner tusschen de
troon verheven werd, een voorspoedigen 4de en 3de eeuw v. C. , wiens talrijke
oorlog tegen de 't rom. grondgebied af- I werken door hun geleerden en gronstroopende Carpen in Dacie voerde en digen inhoud tot in later tijd hooggein den slag bij Veróna met zijn zoon , waardeerd werden. Zijn meesten roem
Wien hij kort te voren tot zijn opvol- had hij te danken aan de 4r8ís , eene
ger benoemd had, tegen Decius 't le- I geschiedenis van Athene sedert de oud ven verloor.I
ste tijden tot ± 260.
Philistides ,

Ïic2cozí3^s,

een der I

Philooies, ctAoxs. 1) Atheensch

van Philippus v. M. te treurspeldichter, bloedverwant van AeOréus op Euboea , waar hij zich (342) I schylus , wien hij op verre na niet eventot tyran opwierp. Toen hij zich met I aarde. Van zijne stukken zijn enkele
Athene zocht bevriend te maken, werd I titels bekend (± 430). — 2) Atheensch
zijne gezanten 't verblijf in de stad I vlootvoogd uit de laatste jaren van den
ontzegd. Wat meer is , de Atheners I peloponnesischen oorlog, die door plicht trokken op voorstel van Demosthénes, I verzuim de Atheners de neerlaag bij
met de Chaleidiers en Megariers ver- Aegospotámos berokkende, werd gebonden, tegen Oreus te velde en brach- vangen genomen en, ook tot straf voor
ten Philistides ter dood (341).
I eene vroegere mishandeling van krijgspartijgangers

Philistus , cPí2uiros, van Syracuse, I gevangen Corinthiers en Andriers, op

Philoctetes.
last van Lysander te Lampsa'cus ter
dood gebracht.
Philoctëte8, Pi2oxz^jzis, van Meliboea, zoon van Poeas en Demonassa,
de beroemdste boogschutter vóór Troje,
de getrouwe vriend en schildknaap van
Herácles , die hem , bij 't beklimmen
van den brandstapel , zijn boog en vergiftigde pijlen vermaakte. Op de vaart
naar Troje op 't eiland Chryse door
eene slang in den voet gebeten of
wel door een zijner pijlen gewond ,
werd hij , wegens de uit de wonde
zich verspreidende pestlucht, op raad
van Odysseus, op de eenzame kust van
Lemnos achtergelaten en na bitter lijden in het 10de jaar van den oorlog
door Odysseus en Diomédes of Pyrrhus
(Neoptolémus) teruggehaald ingevolge
de godspraak dat Troje zonder de pijlen
van Heracles niet kon ingenomen worden. Na zijne overkomst door Macháon
met behulp van Apollo genezen, bracht
hij Paris een doodelijke wonde toe ,
waarop Troje viel. Bij zijn terugkeer
vond hij Meliboea in oproer; terstond
weder onder zeil gegaan, belandde hij
in Italie en stichtte er de stad Petelia.
De 3 groote treurspeldichters wedijverden in de behandeling der lotgevallen
van Philoctetes. Alleen 't stuk van

Sophocles onder dien naam is bewaard
gebleven.
Philodémus , Ot) o' rl uos, van Gadara , epicureïsch wijsgeer en smaakvol
dichter van erotische en luimige epigrammen, door Cicero, ook om zijne
in tal van werken ten toon gespreide
geleerdheid , geroemd.
Ph11ó1áUs , cP 2ó2aos. 1) Van Corinthe, wetgever van Thebe (± 700).
-- 2) Pythagoreïsch wijsgeer van Cmoton of van Tarente , tijdgenoot van
Socrates, de eerste , die de tot dus ver
mondeling voortgeplante leer des meesters te boek stelde in een werk over
't heelal , de natuur en de ziel.
Phiioméla, Ïi Aou,2a, dochter van
den atheenschen koning Pandion. Zie
TEREUS.

v

Philoxenus.
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Philomélus, 0tAóur^, os, dappere aan voerder der Phocensen in den derden
heiligen oorlog (356-354), die met
ongeregelde huurtroepen tegen de Thebanen en hunne bondgenooten 't veld
behield en zich na een beslissende neer laag in den afgrond stortte , om niet
in handen der vijanden te vallen.
Philopoemen , OtAoioí,u^v , van Megalopólis in Arcadie, een der groote
mannen uit de laatste dagen der grieksche vrijheid , die zijn geheele leven
aan 't vaderland wijdde en zijn hel dengeest in de Achaeërs poogde over
te storten. Nadat hij met roem te
Sellasia tegen Cleoménes van Sparta
gevochten had (221), vertrok hij naar
Creta , om in den op dat eiland uitgebroken burgeroorlog zijn arm te leenen.
Sedert 208 stond hij nog 8 malen als
strateeg aan 't hoofd van 't Achaïsch
verbond , fnuikte als zoodanig den overmoed der tyrannen van Sparta, dwong
deze stad zich bij 't verbond aan te
sluiten , versterkte de legermacht en
bevestigde de eendracht der zijnen met
onverdroten ijver , totdat hij (1P3) op
een tocht tegen de afvallige Messeniers
gevangen genomen en door deze tot
den gifbeker veroordeeld werd.
,df cos
Phi(ostrátus , F I a v i u s ,
PtAog-r paros.

1) Van Lemnos , sophist

uit de eerste helft der 3de eeuw n. C.
te Athene en later te Rome , nog door
't leven van Apollonius van Tyána en
door andere geschriften van waarde
bekend. --- 2) De jongere, kleinzoon des
vorigen , wiens werk getiteld Eixo'ves
(Imagines) , eene galerij van historische
e n allerlei andere beelden, verre beneden
't gelijknamige zijns grootvaders, dat
hij navolgde , staat.
Philótas , 0t óízas , zoon van Parmenio , generaal en vriend van Alexander d. G. , die (330) als medeplichtig
aan eene samenzwering tegen 't leven
des konings ter dood veroordeeld en
volgens macedonische gewoonte door
de soldaten gesteenigd werd.

Philoxénu8

,

0c .ó%svos, van Cythé-

Philomelium , Ït1ouu2tov „nachts- ra, grieksch dithyrambendichter en
galenoord", stad in 't Z.O. gedeelte van toonkunstenaar (435-380) , vertoefde
Phrygie, nabij de grens van Lycaonie. een tijd lang aan 't hof van den ouderen
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Dionysius te Syracuse en werd , toen her beroemde zee- en handelstad met
hij zich over de gedichten van den 2 havens , voor welke 't kleine , aan
tyran minachtend uitliet , in de steen- tempels en prachtige gebouwen rijke
groeven geworpen, om voor zijne ver- eiland Bacchium lag. De Phocaeërs
metelheid te boeten. Van Syracuse ondernamen 't eerst van alle Grieken
vertrok hij naar Tarente , vervolgens verre zeetochten. Onder hun talrijke
naar Corinthe en naar Klein-Azie , waar kolonies bekleedt Massilia (Marseille)
hij stierf. De dithyramben van Philoxe- in Gallie den eersten rang. Om zich
nus werden met muziek voorgedragen. aan de perzische overmacht te onttrek Een paar titels en fragmenten zijn nog ken, toen hunne stad door Harpagus
over.
belegerd werd, verhuisden ze naar Cor Philyrides , Ot ví32s = Chiron , sica , hoewel een gedeelte onderweg
als zoon van Philyra, de dochter van berouw kreeg en terugkeerde. Phocaea
Oceanus. bleef tot onder de Romeinen eene wel Phineus, !toets. 1) Zie ANDROMEDA. varende stad.
-- 2) Zoon van Agénor of van Poseidon PhoCeae , 45a>xeac , sterkte in 't gebied
der stad Leontini
o
Thracie,
op Sicilie.
en koning van Salmydessus in
vermaard waarzegger, die 2 zijner PhoClon, Iwxlwv, atheensch krijgszonen op aantijging hunner stiefmoeder en staatsman , die, tegenover DemosIdaea de oogen uitstak. Door de goden thénes , den vrede met Philippus v. M.

tot straf met blindheid geslagen en door aanried, zonder een huurling of landde Harpijen , die al zijn spijzen weg- verrader te zijn. Hoewel uit beginsel
roofden of verontreinigden , vervolgd , een vriend van vrede en rust , ontzag.
werd hij door Zetes en Calais, de zonen hij zoo noodig gevaar noch moeite en

van Boras , van die plaag verlost. bleef altijd vrij van lage eer- en baat zucht, doch werd desniettemin (318)
Phintias . Zie DAMON .
op zijn 81ste jaar tot den gifbeker
PhIegéthon , P2eyé^cov „vlammenveroordeeld,alsof hij met Alexander
de," rivier der onderwereld met golven Polysperchon
s zoon , die den Piraeus
van vuur.
bad, heulde.
Phlegra, !l2Éy^aa, mythische naam ingenomen
Phócis , Ocoxís , bergachtig en onvan Pel léne , het tooneel van den op- vruchtbaar
gewest in Midden-Grieken
stand der Giganten. land , ten N.
door de epicnemidische
Phlegraei campi . Zie CAMPI PHL E- en opuntische Locriers , ten O. door
GRAEI
. Boeotie, W. door de ozolische
Phlegyas , O2eyvas, zoon van Ares Locrier en Doris , ten Z. door de Coen Chryse, koning van Orchoménos in rinthische golf begrensd, had zijn bij
vader van Ixion en Corónis, zondere belangrijkheid te danken aan-Boetin
stak , toen zijne dochter, geliefde van 't bezit van 't delphisch orakel. 't Hoofd Apollo , moeder van Asclepios werd , gebergte was de Parnassus , de hoofdriden tempel van den god in brand. To vier de Cephisus , de hoofdstad Delstraf werd hij door de pijlen van de- phi. Phocis speelt in 't geheel geen of
zen gedood en in de onderwereld tot wel een treurige rol onder de griekzware folteringen veroordeeld. De Phle- ache staten en dit vooral edurende den
gyers, zijne nakomelingen, komen voor derden heiligen oorlog (9-346), die
als een volkstarn der Minyers, die den voor Griekenland de noodlottigste ge tempel te Delphi verwoestte. volgen na zich sleepte. Op aandrijven
Phllasia , !2taota , klein gebied in van Thebe was de Phocensen, omdat
't N.O. van den Peloponnesus tusschen ze een stuk van 't aan den delphis
chen
Sicyonie , Arcadie en Argolis gelegen , god gewijde veld van Cirrha bebouwd
met de hoofdstad Phlius (tovs). hadden, door de Amphictyonen een
Phocaea, kcmxata , noordelijkste der zware geldboete opgelegd en na hunne
ionische steden op de W.kust van Klein- weigering de banvloek over volk en
Azie, atheensche kolonie en van ouds land uitgesproken. Om zich tegen de
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Phocylides.

Phoenix.

Thebanen en hunne bondgenooten staande te houden, namen ze al spoedig de
rijke schatten van den delphischen tempel in beslag, doch bezweken na 10
jaren voor de wapenen van den te hulp
geroepen Philippus V. M. , die al hunne
steden , uitgezonderd Abae , verwoestte.
De 2 stemmen , die ze in den raad der
Amphictyonen hadden , werden nu aan
Philippus gegeven.

uitstekend door pracht en praal , door
kunstsmaak en weelde als machtig
door rijkgeladen vloten en door welvarende kolonies , die allerwege op de
eilanden en langs de kusten der Middellandsche zee , met name op Sicilie,
in Noord- Africa en Spanje bloeiden.
Zonder ander geleide dan de kleine
poolster (Ootvix71) stevenden zij verre

door, in Europa tot de Z.kust
van Britannie , in Azie tot Indie , ja
volgens 't geloofwaardig bericht van
Herodótus vonden ze , door den aegyptischen koning Necho uitgezonden , den
weg rondom Africa. De Grieken hadden hun alphabet en wat niet al meer
aan de Phoeniciers dank te weten;
Salomo riep hunne hulp bij den aanleg
van den tempel te Jeruzalem en bij de
volvoering zijner handelstochten in;
Homerus roemt bij meer dan ééne gelegenheid hunne kunstwerken van aller
soort. Met den ongemeenen bloei-lei
HELIADES.
zeevaart en handel, van nijverheid
Phoebidas , Ootf t'as, spartaansch van
en
fabriekwezen,
die uit de vroegste
Olynthus
stad
de
tegen
,
die
,
veldheer
in Chalcidice uitgezonden, onderweg eeuwen dagteekent, zijn nauw verbonzeeën

Ph ocylides , q$wxvW q , van Miletus , gnomisch dichter uit de Ede eeuw
V. C. , wiens spreuken , voor zoo ver
ze overgebleven zijn , van hoogen ernst
en diep zedelijk gevoel getuigen.
Phoebe, coif,1. 1) Dochter van
Cronos en Gaea , moeder van Asteria
en Leto, vóór Apollo en na Themis
orakelgodin te Delphi. — 2) = Artémis of Diana , als godin der maan. —
3) Dochter van Leda en zuster van
Heléna en Clytemnestra. — 4) Zie

den de aan dit volk in de oudheid met
Thebe binnentrok en er de burcht Caduit-

méa bezette (383) .
Phoebus , 'oiios „schitterende ",
bijnaam van Apollo (zie ald.). Bij de
rom. dichters ook = zonnegod, zon.
Phoenicë , Potvix,J , smal kustland
in Z.W. Azie , ± 30 geogr. mijlen
lang en 2-3 breed, tusschen de rivier
Eleuthërus ten N. en den berg Carmel
ten Z. gelegen , ten 0. door CoeleSyrie, ten Z. door Palestina, ten W.
door de Middellandsche zee begrensd.
Phoenicie doorsneden van 't O. naar
't W. vele zijtakken van den Libanon,
die voor een deel tot in zee uitliepen,
benevens tal van kleine op dit gebergte
ontspringende rivieren. De inwoners
(Poivtxss, Pkoenices) behoorden ongetwijfeld tot den semitischen stam en
spraken een arameïsche taal, die met
de hebreeuwsche en syrische van nabij
verwant is. Zij speelden een groote
rol als de eerste handelsnatie der oude
wereld; hunne hoofdsteden langs de
kust: Sidon, Tyrus, Arádus , Berytus,
Byblus, die onder eigen, in hun macht
beperkte koningen stonden, waren even

meer of minder recht toegekende
vindingen van scheepsbouw , munten,
glas en purperverf. Geen wonder dat
de luister der phoenicische steden
vreemde veroveraars in de oogen blonk;
achtereenvolgens werden ze voor langer of korter tijd aan Assyrie, Baby-

lonie, Perzie, Macedonie cijnsbaar en
ten slotte door de Romeinen bij de
provincie Syrie ingelijfd.
Phoenicë , cotvíxr^ , rijke handelstad
van Chaonie in Epirus , nu Finiki.
Ph oen Íeus , Pocvcxovs. 1) Haven
van Iënie (Lydie) aan den voet van
den berg Mimas. — 2) Eertijds bloeiende stad van Lycie bij den berg Olympus , later zeerooversnest, door P. Ser
verwoest.
-vilus(78)
Phoenix, coivt4. 1) Zoon van Agenor, broeder, (volgens Homerus vader)
van Europa. Door zijn vader uitgezonden om zijne door Zeus geroofde zuster
op te sporen, belandde hij ergens in
Africa. — 2) Zoon van Amyntor en
Cleobüle of Hippodamia, verleidde ter
liefde zijner moeder zijns vaders bij-

Pholoe.

Phrixus.

zit en vluchtte , door dezen vervloekt,
naar Phthia in Thessalie , waar hij,
door Peleus gastvrij ontvangen , tot
vorst der Dolopen verheven en met de
opvoeding van den jongen held Achilles , wien hij later als vaderlijke vriend
naar Troje volgde, belast werd. Naar
luid van een jonger verhaal stak Amyntor .zijn zoon de oogen uit en herstelde
Chiron aan 't hof van Peleus hem 't
gezicht. — 3) Heilige vogel der Aegyptenaren , die , naar 't verhaal van
Herodotus , alle 500 jaren, wanneer
zijn vader gestorven is , uit Arabie
naar Heliopolis komt om hem in een
ei van mirre te begraven en die in de
gedaante van een arend met purperen
en gouden veeren afgebeeld werd. Volgens Tacitus bouwt hij , als zijn levenseinde nadert, in zijn vaderland Arabie
een nest, waaruit door zijn bevruchtingsvermogen een jonge phoenix opstijgt; is deze volwassen, dan verbrandt
hij zijn gestorven vader op 't - altaar
van Helios. Bij anderen bouwt hij
zijn nest op wierookboomen en als hij
na een leven van '7006 jaren in Aegypte

Phoroys, Pó^oxvs, -os, zeegod, zoon
van Pontus en GFaea, vader der Graeën
en Gorgonen (van daar <bo^ox11es,
Phorcynïdes geheeten) , der Hesperiden,
van Scylla enz.
Phormio , ïo %cnv , beroemd . atheensch veldheer uit de eerste jaren
van den peloponnesischen oorlog, o. a.
bij de belegering van Potidaea 432,
tegen de steden van Chalcidice 431,
tegen die van Ambracia 430, bij Nau
pactus 429x, waar hij de peloponnesis vloot zegevierend bevocht , nog
maals in Acarnanie 428.
Phormis , Ooe,ucs, van Maenálus in
Arcadie, tijd- en kunstgenoot van Epicharmus, leefde te Syracuse , waar hij
zich door zijne kluchtspelen . zoowel als
door zijne krijgsdaden roem en rijk-
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,

dom verwierf..

Phoróneus , Ooeaysys , zoon van
Ináchus en de nimf Melia , een der
mythische koningen van Argos , vader
van Nióbe en Apis. Van hier bij
dichters Phoronéus , argivisch ; Phoronis , Io , als zuster van Phoroneus.
cw
os ,,lichtbrenPhosphorus, $agpo'
sterft, dan ontwikkelt zich uit zijn
lijk een worm , die door de stralen der ger" (lucifer) , de planeet Venus of de
zon een nieuwe phoenix wordt. Of wel morgenster; als avondster "Eo'rs ios
richt hij zich, 500 jaren oud gewor- ( Vesper).
Phraátes. Zie ARSACES.
den, zijn eigen brandstapel op, wordt
Phraortes, Oeao'ergs, zoon en opstervende uit zijne asschen herboren
en brengt volwassen 't overschot van volger van Deióces, tweede koning der
zijn vroeger lichaam in mirren besloten Meden (646-625) , onderwierp de Pernaar Heliopolis, waar hij 't verbrandt. zen en andere volken van Azie, maar
Deze en nog meer legenden zijn in viel tegen de Assyriers.
Phrixa, Pella, -at, oude stad in
't gedicht Pkoenix of De ave phoenice
van Lactantius in elegische versmaat Elis Triphyliáca, op de grens van Pibijeenverzameld. Eigenlijk is 't niet sátis aan den Alphèus op een steilen
anders dan de zinnebeeldige voorstel- heuvel gelegen ; nu Paleofanaro.
ling eener aegyptische periode van zooPhrixus , Oel4os , zoon van Athävele jaren als zijn leven duurt.
mas en Nephéle, broeder van Helle,
Phol0ë, grensgebergte tus- uit Orchoménos in Boeotie. Door hunne
schen Arcadie en Elis, Z. tak van den boosaardige stiefmoeder Ino bestemd
Erymanthus, ook vermeld als verblijf om aan Zeus geofferd te worden , werder Centauren.
den Phrixus en Helle door Nephele
Phorbas, io' f ac , vuistvechter uit gered en op den ram met gouden vacht,
Thessalie, die met eene kolonie Lapi eene gift van Hermes, door 't luchtnaar Rhodus overstak, om dat-then ruim weggevoerd. Tusschen Sigèum
eiland van de slangen te zuiveren; en den thracischen Chersonesus viel
later met de Phlegyers den delphischen Helle in de zee (die van daar Hellespont
tempel plunderende, werd hij door de heette) ; Phrixus bereikte behouden Colchis, waar hij Chalciope, de dochter
pijlen van Apollo gedood.

Phryges.

Picenum.
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van koning Aeètes, huwde , Zeus den tens , muntte vooral in de lyrische parram wijdde en Aeetes de vacht ten tijen uit en behaalde zijn eerste overwinning in den tragischen wedstrijd 511
geschenke gaf.
Phryges, Oev'yEs. 1) Inwoners van (± 13 jaren voor Aeschylus). — 2)
Phrygie. — 2) Bij dichters = Troja. Dichter der oude attische comedie, tijdnen, die voor Phrygiers van oorsprong genoot en mededinger van Aristophánes.
— 3) Atheensch veldheer en demagoog
gehouden werden
uit de tweede helft van den peloponnePhrygia mater = Cybéle.
oorlog , een politieke weerhaan,
Phrygia, Oevyla, gewest van Klein- sischen
geen list of verraad ontzag om zijn
Azie, weleer in Groot- en Klein-Phry- die
doeleinden te bereiken,
gie verdeeld , doch onder de Romeinen baatzuchtige
alleen tot Groot-Phrygie beperkt , met alles in 't werk stelde tot den val van
persoonlijken vijand Alcibiades en,
Lycaonie en Galatie ten 0., met Bithy- zijn
nie ten N., met Mysie , Lydie en Carie als gezant der 400 van Sparta terug
-kernd,
vermoord werd (411).
ten W. , met Lycie en Pisidie ten Z.
Phthas , ct9á , cPtás , aegyptische
Homerus gewaagt van Phrygiers aan
de oevers van den Sangarius. Vrij god van 't vuur , werd met Hephaestus
algemeen stond het bij de Ouden vast, en Vulcanus vergeleken.
.

dat ze sedert onheuglijke tijden uit hun
oors ronklijk vaderland Thracie , waar
ze den naam van Bryges of Briges
droegen , den Hellespont en de Propontis overgestoken en onder velerlei
namen al verder over bijna 't geheele
schiereiland tot aan de Halys verspreid
waren. 't Van ouds her zoo machtige

Phthia . Zie PHTHIOTIS.

Phthiótis , Sl 8c6jzcs , Z.O. gebied

van Thessalie , ten Z. door de Malische , ten O. door de Pagasaeïsche golf
bespoeld en door Achaeërs bewoond
(zie THESSALIA) , bij Homerus Phthia
(Ptía) met een gelijkn. stad, den zetel
van Peleus en Achilles.
rijk van Phrygie werd door Croesus
Phylacé, Jv2c xs, stadje van Phthionder de lydische , vervolgens - onder ótis in Thessalie.

de perzische , de macedonische en de

Phylacéis, kvAaxtis, Alciméde, als

lyrische monarchie , door de Romeinen dochter van Phyläcus.
tot de provincie Azie gebracht. Sedert
Phylacides , v) axíd^s , Protesilàus
de perzische overheersching verdween of Iphiclus als zonen van Phylacus.
de vroegere geest- en kunstbeschaving,
Phylé , Pv , nu Fiji , sterkte in
die met de oud -grieksche van nabij Attica op de grens van Boeotie , door
was.
De
schelle
muziek
van Thrasybulus 404 bezet , om van daar
verwant
pauk en fluit (Ogvycoc voiuos , Phrygii de 30 (tyrannen) te bestoken.
modi) , benevens de eeredienst van DioPhyllis. Zie DEMOPHON.
nysus en Cybéle werden door de GriePhyl l us , 1 cJiv2)os , stad van Thessali-

ken uit Phrygie overgenomen. Bij
dichters beteekent Phrygius (P^OVytos)
niet zelden trojaansch.
Phrygius , OCV'ytos , N. zijtak der
rivier Hermus in Lydie.

Phrynë, <P^OVVil , van Thespiae, eene
der beroemdste hetaeren van Griekenland, leefde te Athene ten tijde van
Alexander d. G. en werd om hare
schoonheid als eene godin in menschengedaante vereerd; zij leverde Praxitéles
't model voor de cnidische Aphrodite,
Apelles voor de Aphrodite Anadyoméne.
Phrynichus, PLOVVtxos . 1) Van
Athene, een der eerste treurspeldich-

otis in Thessalie bij Pagásae ; van hier
Phylleïus , thessalisch.
Picentia , nu Vicenza , hoofdstad der
sabijnsche Picenten op de kust van
Campanie , aan de golf van Paestum.
Zie CAMPANIA.

Pieénum , kustland in Midden- Italie
langs de Adriatische zee, ten Z. van
Umbrie , ten O. van Umbrie en 't Sabijnsche land, ten N. van de Marsi
en Vestini gelegen. De inwoners (P icentes, Picentini), eensabijnsche
volkstam , werden 268 door de Romeinen voor een gedeelte naar de Z.O.kust van Campanie overgeplant.

Picti.

Pindus.

Pieti „getatoueerden," caledonische
volkstam in Britannia Barbara (nu
Noord - Schotland) sedert 296 n. C. aan
de Romeinen bekend en gew. met de
Scoten in één adem genoemd.
Pictones , celtische volkstam op de
W.kust van Aquitanie , N.waarts tot
aan de Liger (Loire) , nu Poitou , met
de hoofdstad Limónum , later Pictavi
(nu Poitiers).
Pioumnus, oud-rom. god van vruchtbaarheid en huwelijkszegen, evenals
zijn broeder Pilumnus.
Pious, profetische boschgod der Latijnen , zoon van Saturnus , echtgenoot
der zangnimf Canens en vader van Faunus , in de mythe een aloud koning in
Latium , door Circe, uit spijt over versmade liefde , veranderd in een specht
(picas) , die voor een profetische vogel

.Pimpleides (T unAgt'ss) heeten. Bij
Horatius Pimplea = Muze.
Pi n ara , rà Ilívaea , stad in 't binnenland van Lycie W.waarts van de rivier
Xanthus , aan den voet van den Cragus. Hoogst merkwaardige bouwvallen
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te Minara.

Pinarli en Potitli, 2 oud-rom. families in 't erf bezit van een ter eere van
Hercules ingesteld priesterambt bij de
Ara Maxima op 't forum boarium. De
legende verhaalt, dat de Pinarii bij
't eerste offermaal te laat verschenen
waren en daarom in 't vervolg van de

gewijde ingewanden verstoken bleven;
dat de Potitii na eeuwen tot den laatsten man uitstierven , omdat zij de
offerplechtigheden door slaven lieten
waarnemen.
Pinárus , Hlvaeos , rivier in Cilicie ,
die op den Amánus ontspringt en nabij
doorging.
Pieria, Theeza. 1) Smalle strook de stad Issus in de golf van Issus valt.
lands aan de Z.O.kust van Macedonie,
Pincius mons. Zie RoMA.
Z.waarts tusschen de rivieren Penèus
Pindárus , Ilívóaeos , van Cynosceen Haliacmon , W.waarts tot aan den phálae bij Thebe, Griekenland's grootste
Olympus (die aldaar ook Firs heet) , lierdichter (521-441), een man in en
door de in de ride eeuw v. C. naar buiten zijn vaderland, van wege zijn
den Strymon uitgedreven thracische buitengewoon genie en beminnelijk kaPiëriers bewoond en als 't vaderland rakter , vereerd, bij de vorsten van
van de vereering der Muzen (Pieride$, Macedonie en Cyrene gezien , met de
T seítes) beroemd , later bij Macedo- siciliaansche tyrannen Theron en Hienie ingelijfd. — 2) Gebied der door de ro bevriend. Van 's mans talrijke , in
Macedoniers uitgedreven Pieriers, 0.- allerlei trant vervaardigde gedichten
waarts van den Strymon , bij 't Pan- zijn, behalve meer of min uitvoerige
gaeïsch gebergte. -- 3) Gewest der fragmenten volledig bewaard gebleven
N.kust van Syrie, met den berg P i e r i a de 45 zegezangen ('Eicv(xta) ter eere
(een tak van den Amánus) en de hoofd der overwinnaars bij de nationale spelen,
-stadSeluci. in 4 rubrieken : de olympische, pythiPierides, Iltsel3ss. 1) = de Muzen sche , nemeïsche en isthmische , allen
(zie PIERIA no. 1). — 2) De 9 dochters krachtig en rijk van taal , verheven en
van Piérus , den koning van Emathia, stout van gedachten , kunstig van bedie haar de namen der Muzen gaf. In handeling en gespierd van versbouw.
een wedstrijd door de Muzen overwonPindarus Thebánus, pseudoniem
nen, werden ze in vogels herschapen. van den dichter eener verkorte bewerPiétas, rom. godin der liefde jegens king der Ilias in latijnsche hexameters
goden en menschen.
(Epitome Iliados Homeri), in de eerste
Pilórus , 1EA oCos , stad op de kust eeuw n. C. voor schoolgebruik opgesteld.
van Sithonie bij de Singitische golf,
Pindenissus, versterkte stad in Ciaan den voet van den berg Athos.
licie , op den Amánus..
Piiumnus. Zie PICUMNUS.
Pindus , llív3os. 1) Grensgebergte
Pimpléa, Hi ir). ca, bergstad van tusschen Thessalie en Epirus, met den
Pierie in Macedonie, nabij Libèthron, Lacmon in 't N. als hoogsten top. —
geheiligd aan de Muzen, die van daar 2) Eene der 4 steden van Doris.

Pinna.

Pisistratidae.

Pinna, hoofdstad der Vestini, op de
grens van Picènum , aan den voet der
Apennijnen te midden van heerlijke
weiden gelegen ; nu Cività di Penna.
Piraeus, Heteacsys, nu Porto Leone
of Dracone , voornaamste der 3 havens
van Athene, op de W.zijde der gelijkn.
landtong , een groot uur Z.yW .waarts
van de stad. De eene helft was voor
de handels -, de andere voor de oorlogsvloot bestemd. Door Themistocles werd
de stad of gemeente Piraeus met sterke
vestingwerken ingesloten en onder Pericles door de lange muren (axs of
^ccaxeá zsíxi) met Athene verbonden.
Zij was dichtbevolkt en rijk aan openbare en bijzondere gebouwen , heiligdommen, gaanderijen, standbeelden enz.
Pirëné , Hete^vi , de beroemde , door
kunstwerken omzoomde bron met hartversterkend water, de ware levensader
van Corinthe , die op de rots der burcht
(Acrocorinthus) ontsprong en bij welke
Beller 1phon den gevleugelden Pegasus
temde. Van hier IIsceávas kv bij
Pindarus en Pirenis Epkyre bij Ovidius = Corinthe.
Pirithóus, Hst tWoos, zoon van Zeus
en Dia, de gemalin van Ixion, koning der Lapithen in Thessalie. Eens
dat hij Attica afstroopte en de atheensche koning Theseus hem te gemoet
trok, sloten de beide helden uit weêrzijdsche achting vrede en een verbond
van eeuwige vriendschap, en trouw. Met
behulp van Theseus tuchtigde Pinthous , aan 't hoofd der Lapithen, de
Centauren , die op zijn bruiloftsfeest
aan zijne bruid Hippodamia baldadige
handen sloegen. Theseus hielp hij
Heléna schaken en strekte zelf zijn
stoute wenschen tot Persephone, de
koningin der onderwereld, uit. Te
dien einde daalden beide vrienden onder de aarde neder; Hades nagelde ze
aan eene rots, aan welke Pirithous voor
eeuwig geklonken bleef, terwijl Theseus later door Herácles verlost werd.
Pirus, Hei los, de hoofdrivier van
Achaie, die bij Olénus in de golf van
Patrae valt.
Pisa, Th^ia , hoofdstad van Pisátis ,
N.waarts van de rivier Alphèus en 0.-

waarts nabij de stad Olympia , die bij
dichters ook wel met Pisa verwisseld
wordt. Pisa voerde met Elis een hardnekkigen strijd over de leiding der
olympische spelen en werd dientengevolge (572) tot den grond geslecht.
Pisae , Ht'oat , nu Pisa , noordelijk
grensstad van Etrurie , eene der-ste
12 bondsteden, aan de samenvloeiing
der Arnus en Ausar, met een druk
bezochte haven en met warme baden ,
180 door Rome met Latijnen bevolkt.
Naar eene overlevering, die stellig uit
de gelijkheid van naam ontstaan is,
was Pisae door tochtgenooten van Nestor op hun terugkeer uit Troje gesticht
(van waar bij rom. dichters Pisae Alphéae , naar den A.lphèus , de rivier die
voorbij Pisa in Elis vloeide).
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Pi saea = Pisatis.
Pisander , Hetaav3oos. 1) Grieksch

heldendichter van Camirus op Rhodus,
die door de alexandrijnsche geleerden
naast Homerus en Hesibdus gesteld
werd. Van zijne `Heáx2ela zijn nog
3 versregels bekend (± 640). — 2).
Van Acharnae , atheensch demagoog
der oligarchische partij uit de tweede
helft van den peloponnesischen oorlog,
was een der groote raddraaiers bij den
coup d'état der vierhonderd (411) en
ging, na hunne verdrijving, tot de
Spartanen, die in Decelèa genesteld
waren , over.
Pisätis , HtaaTcs , middengedeelte

van Elis , met de hoofdstad Pisa (zie
ald.).

Pisaurum , nu Pesaro , oude stad,
186 rom. kolonie in LTmbrie , bij den
mond van den Pisaurus (Foglia) , aan
den straatweg van Ariminum naar Senogallia.
Pisidïa , Htc utxi , bergachtig gewest in 't Z. van Klein-Azie , eig. 't
N. gedeelte van Pamphylie, ten W. van
Cilicie , Isaurie en Lycaonie, ten Z. van
Phrygia Parorios, ten O. van Phrygie,
Carle en Lycie, met een achter bergen
en sterkten verschansten rooverstam,
die 't eerst en dan nog maar ten halve
voor de rom. wapenen bukte.

Pisistratidae, Het tor Loart'óat, Hippias en Hipparchus, zonen van Pisi-
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Pisistratus.

Pitane.

partij nabij 't heiligdom der godin
Athene te Pallene, onder de toejuichingen des volks (± 545) te Athene ingehaald en bevestigde zich op nieuw
in de regeering , welke hij tot aan zijn
dood (527) , in 't genot der algemeene
achting en liefde, ongestoord behield.
Verre verwijderd van eenigen toeleg
om zijne macht te misbruiken , handhaafde Pisistratus boven alles recht en
wet; verhoogde door zijn staats - en
krijgsbeleid Athene's bloei ; ondersteun
verongelijkten en minderen met raad-de
en daad; verfraaide, met warme liefde
voor kunst bezield , de stad met tem
praalgebouwen en bevorderde-pelsn
bovenal de belangen van den boerenstand. Als bij erfrecht volgde zijn zoon
Hippias hem op (zie PISISTRATIDAE).
Pjso, L. Calpurnius, een man
van ongekreukte trouw (van daar zijn
bijnaam Frugi) en streng aristocratische
beginselen , dienvolgens hardnekkig
tegenstander der Gracchen , stelde als
tribuun (149) de eerste wet over de
knevelarij in de provincies (repetundae)
voor en vocht als consul (133) op Sicilie
voorspoedig tegen de oproerige slaven.
Onder den gewonen titel van Annales
stelde hij de rom. geschiedenis sedert
de komst van Aenèas in Latium tot
aan en met de gebeurtenissen van zijn
eigen tijd te boek.
Pistor „bakker ", bijnaam van Jupi.
ter, die de Romeinen bij 't beleg van
't Capitool (390) ingegeven had , brood
op de Gallen te werpen , ten bewijze
dat er leeftocht in overvloed voorhanden was. Wordt ook (en beter) verklaard als „bliksemslingeraar ".
recht betwijfelde overlevering luidt,
Pistoria, nu Pistoja, kleine stad in
dat Megacles, op den duur tegen Ly- Etrurie aan den voet
Apennijnen,
curgus niet bestand, Pisistratus zijne aan den straatweg vander
Luca naar Floondersteuning en de hand zijner dochrentia, door de neerlaag van Catillna r
ter aanbood, waarop hij in triomf naar
(62) bekend.
Athene terugkeerde, doch al spoedig
Pitána, Ilizdva, dichtbevolkt kwarmet Megacles in onmin geraakte en
nogmaals verdreven werd. Wat er tier (eo ua) der stad Sparta, met een
van zij , te Eretria op Euboea lei hij tempel van Artémis (Hiraváuc
10 volle jaren aan politieke verbintePitáné , Ilizáv7 , havenstad op de
nissen en krijgstoerustingen te koste, kust van Aeolie (Mysie) , bij de uit
landde toen met gewapende macht in
rivier Euènus in de Elaï--wateringd
't gebied van Marathon, werd, na een tische golf, geboorteplaats van den wijsbeslissende overwinning op de tegen. geer Arcesiláus; nu Sanderli.

stratus, wien Hippias (527) in de regee.
ring over Athene opvolgde. Hipparchus had bij vele andere deugden ook
zijns vaders kunstliefde geërfd en lokte
dichters als Simonïdes en Anacréon naar
Athene. Nadat hij door een aanslag
van Harmodius en Aristogiton (514) op
't feest der Panathenaea omgebracht
was , zocht Hippias zich door een tiranniek bestuur te wreken en staande te
houden , doch werd , vooral door toedoen der uitgeweken Alcmaeoniden, met
hul p van Sparta , uit Athene verdreven
(510). Van Sigèum begaf hij zich naar
't perzische hof, om, tot herstel zijner
macht , den koning tegen Griekenland
op te zetten , geleidde de Perzen op
hun tocht en viel in of stierf kort na
den slag bij Marathon (490) .
Pisistrátus , HetaíaTQaros , beroemd
Athener , zoon van Hippocrates , bloedverwant van Solon , na wiens vertrek
uit Athene (571) hij zich aan 't hoofd
der volkspartij (Diacriers) stelde tegenover de Pediaeërs onder Lycurgus en
de Paraliers onder Megacles , om zich
den weg tot de hoogste macht (tyrannis) te banen. Met behulp eener lijfwacht , die hij door sluw overleg tot
beveiliging van zijn persoon zich van
staatswege had laten geven, wist hij
zich van de burcht en te gelijk van
't oppergezag in den staat meester te
maken (561) , onder eerbiediging der
pas ingevoerde wetten van Solon. Dan
weldra (555) moest hij voor de ver
macht van Lycurgus en Me--enigd
gacles zwichten en Athene verlaten.
Wat er verder gebeurde, is niet met
zekerheid bekend. De gewone, met

).

Pithecusa.

Plato..
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stormgeweld te pletter sloegen. Zie
Pithecusa. Zie AENARIA.
Pitho , Het kb , godin der harten - CYANEAL.
Plataea, H),dzata , -ataí, oude stad
winnende overreding , werd te gelijk
met Aphrodite vereerd. Zie SUADA.
Pittácus, IlízraxoS, een der 7 wijzen van Griekenland , te Mytilene op
Lesbos geboren, als staats- en krijgsman, als wijsgeer en dichter vermaard,
voerde in den oorlog met Athene om
't bezit van Sigèum (± 600) zijne medeburgers aan en besliste de overwinning
door een tweegevecht met den atheenschen veldheer Phrynon. Bij de inmiddels te Mytilene uitgebroken burgertwisten werd Pittacus , 't hoofd der
volkspartij , toen Alcaeus , die met den
adel uit de stad verdreven was , door
middel van geweld poogde terug te
keeren , voor de rust van den staat
verkozen tot regent en wetgever (cesymneet) : eene waardigheid , die hij na 10
jaren van rechtvaardig bestuur vrijwillig neerlei (579).
Pittheus , Tz9E5s , koning van
Troezen , zoon van Pelops en vader
van Aethra (.Pitt/iëis) , de moeder van
Theseus (zie ald.).
Pityus , Th voos , grieksche kolonie
op de N.O.kust van den Pontus Euxinus , onder de Romeinen gewichtige
grensvesting.

Pityusae insulae , lltrvovaac „pijn

eilandjes in de Mid--bomeiland",2
dellandsche zee ten O. van Hispanie,
ten W. van de Balearen , met name:
Ebusus en Ophiusa (zie ald.).
Placentia , nu Piacenza, rom. kolonie en drukke koopstad in Gallia Cispadána bij de vereeniging der Trebia
met den Padus (Po) , te gelijk met
Cremona (zie ald.) tot bolwerk tegen
Hannibal 219 gesticht, door de Gallen
200 verwoest , doch weldra herbouwd.
Placia , H2axía , oud-pelasgische
stad in Mysie aan de Propontis, O. waarts van Cyzicus.
Planasia, nu Pianosa, eiland tusschen Corsica en de kust van Etrurie,
ten Z. van Ilva (Elba).
Planetae , Hkzyxraí , in de Odyssee
vulkanische klippen , rechts van de
Charybdis, die de voorbijvarende schepen door onweerstaanbaar stroom- en

in Boeotie , op de grens van Attica,
aan de rivier Asopus en de N. helling
van den Cithaeron , door de vrijheidsliefde en dapperheid der burgers beroemd , hielp in den slag bij Marathon
(490) de Atheners met 1000 man en
werd deswege (480) door Xerxes op
aandrijven der Thebanen verwoest,
doch weldra herbouwd. Vóór de muren
of liever bij de puinhoopen der stad
leden de Perzen onder Mardonius (479)
de neerlaag. In 't begin van den peloponnesischen oorlog (427) werd Plataea
na een 2jarig beleg door de Spartanen
verwoest, na den vrede van Antalcidas
(387) weder opgebouwd , door de Thebanen (374) ten derden male verdelgd
en onder 't bestuur van Macedonie
hersteld. Bouwvallen bij het tegenw.
Kokhla.
Patéa , H2azea , eiland bij de kust
van Cyrenaica , nu Bomba.
Plato , Marcov. 1) Atheensch blij
tijdgenoot en mededinger-speidchtr,
van Aristophánes, wiens stukken nog
alleen uit titels en fragmenten bekend
zijn (± 428-389). — 2) Grieksch wijs.
geer, 21 Mei 429 te Athene geboren,
vond, als jongeling van 20 jaren, met
diep gevoel en dichterlijk talent begaafd , in kunst en letteren zorgvuldig
onderwezen , door den vertrouwden omgang met Socrates de ruimste bevrediging zijner zucht naar kennis en wijs
dood van dezen zijn-heid.Nan
geliefden meester, wiens voortreflijkste
leerling hij was, vertrok Plato naar
Megára , om van daar Aegypte , Sicilie en Beneden -Italie te gaan bezoeken.
Gedurende zijn verblijf op Sicilie werd
hij door zijn vriend Dion in kennis gebracht met Dionysius I van Syracuse,
die hem echter , naar 't gewone verhaal,
uit argwaan als slaaf verkoopen liet.
Door Annicéris van Cyrene losgekocht
en op vrije voeten gesteld, opende hij
(389) te Athene nabij de lommerrijke
dreven der Academie een wijsgeerige
school (tot op den huidigen dag a c ad e m i s c he geheeten) en wijdde zich
gedurende een tijdvak van 40 jaren
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Plautus.

Plinius.

met hart en ziel onder algemeenen bij- kondigt ; eig. dochters van Atlas en
val aan `t onderwijs in zijn lievelings- Aethra of Pleiöne en zusters der Hya.
vak , terwijl hij , als 't heet , intusschen den : Electra, Maia, Taygéte, Alcyóne,
nog tweemaal Sicilie bezocht , eerst Celaeno , Sterope en Merópe , die , na (368) , om den jongeren Dionysius liefde dat ze met hare moeder door den wilden
voor de wijsbegeerte in te boezemen , jager Orion 5 volle maanden vervolgd
andermaal (± 361), om Dion met Dio- waren, uit medelijden door de goden
nysius te verzoenen; welke pogingen in duiven ((rsAstáhss) en later in ster echter beide mislukten. Hij stierf te ren veranderd werden. Sterope of wel
Athene in zijn 81ste jaar (348). Plato's Merope is aan den hemel meer of min
wij
s eerig
e werken
in den^
dramatip
g
onzichtbaar
uit schaamte over hare
schen vorm van gesprekken gekleed , liefde voor een sterveling. De naam
met Socrates als hoofdpersoon , door wordt het best afgeleid van iAÉro „ik
dichterlijke kleur, diepzinnigen geest, vaar."
edele gezindheid, zuivere taal en be- Plëias,
HAscás, ook tragische Pleias,
valligen stijl uitmuntende , behooren 7tal treurspeldichters
, die in de alexantot de kostbaarste voortbrengselen der drijnsche
periode onder de regeering
grieksche letterkunde. In den Phaedrus van Ptolemaeus
Philadelphus bloeiden.
en t Gastmaal wordt het wezen der
liefde, in den Protaqoras 't wezen der Plemmyrium , Mil juuv^OCov, voordeugd , in den Gorgias 't wezen van gebergte op Z.O.kust van Sicilie , vlak
't geluk, in den Sophist 't wezen der onder Syracuse , nu Punta di Gigante.
kennis , in den Phaedo de onsterflijk - Pleur©n , H2ev^Othv, oude stad in
•

heid der ziel , in den Staat en in de Aetolie , nabij de kust, N.W.waarts
Wetten de beste staatsregeling en de van den mond der rivier Euënus , met
beste wetgeving, in den Timaeus 't we- een eerwaardigen tempel der godin
reldstelsel ontvouwd enz. Athene, werd, toen Demetrius II , ko-

Plautus, T. M a c c i u s, rom. blij- ning van Macedonie, den omtrek vervan Sarsina in Umbrie (± woestte, door de inwoners verlaten en
54-184) , vertrok vroeg naar Rome , N.W.waarts Nieuw -Pleuron gesticht.
waar hij zich , om in zijn onderhoud PIînThs. 1) C. P 1 i n i u s S e c u nte voorzien , bij een troep tooneelisten dus , ook M a i o r „oudere ," 23 n. C.
verhuurde. Zijne spaarpenningen in te Comum (Como) geboren , werd te
handelsspeculaties verloren hebbende , Rome opgevoed en diende in Germanie
ging hij bij een bakker in dienst en (45--52). Te midden van velerlei ambtsbeproefde intusschen zijne krachten aan bedieningen wijdde hij zich met onvereen paar blijspelen , die onverdeelden moeiden ijver aan de beoefening der
bijval vonden. Sedert leefde hij geheel letteren en verzamelde de vruchten zij voor de kunst. Van de door Plautus ner veelomvattende studiën en uitgenaar grieksche modellen uit de nieuwe breide lectuur in velerlei werken , van
attische • comedie met vrije hand en welke alleen de Naturalis Historia,
aangeboren talent bewerkte stukken eene encyclopedie van geleerde, bepaal bestaan nog een 20tal, die door lach- delijk natuurkundige kennis, bewaard
wekkende tooneelen en karakters, door gebleven is. Als bevelhebber der bij
volkstoon en volkstaal, door snedige Misënum geankerde vloot verloor hij,
in en uitvallen alles, wat bij de Ro- door zijne zucht tot onderzoek , te Sta
deze soort van poëzie gele- biae bij de uitbarsting van den Vesu--mein
verd is , verre overtreffen. vius 't leven ('79). — 2) C. P1 i ni u s
Pleiádes , H2staóss , bij de Romei- C a e c i l i u s Secundus , ook Minor
nen V e r g i 1 i a e , Zevengesternte , dat ,,jongere ," 62 n. C. te Comum geboren,
bij zijne opkomst in 't begin van Mei een der begaafdste en beminlijkste mant
't voor de zeevaart gunstige jaargetijde nen van zijn tijd, de vriend van Tacitus
opent en bij zijn ondergang in 't begin en van keizer Trajanus, werd na zijns
van November de winterstormen aan- vaders vroegtijdigen dood door zijn oom,
s peidichter

2
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Plinthine.

Pola.

den ouderen Plinius, aangenomen en
zorgvuldig opgevoed. Door Q.uintilianus
in de welsprekendheid onderwezen , begon hij op zijn 19de jaar met goed gevolg te pleiten en verwierf zich als
rechtsgeleerde en redenaar in burgerlijke
en crimineele processen grooten naam.
Uit Syrie, waar hij als krijgstribuun
gediend had, teruggekeerd , betrad bij
met gelukkig gevolg de politieke loopbaan , bekleedde te Rome de hoogere
staatsambten en vertrok ± 112 als proconsul naar Bithynie. Wanneer en waar
hij stierf, is onbekend. Van Plinius is
overgebleven eene rijke verzameling
van brieven (Epistulae) aan allerlei
personen (97-109) , waarbij de officieele briefwisseling met Trajanus , die
door velen voor onecht gehouden wordt,
als aanhangsel gevoegd is; benevens
eene sierlijke , doch kruipende lofrede
op Trajanus (Panegyricus) in dank voor
't hem (100) verleende consulaat.
PIinthiné, H2tvtvi1, stad op de

later in zijne geboortestad 't ambt van
archont en leidde er meermalen de feesten van den pythischen Apollo. Evenzeer van humane gezindheid als van
ongemeene belezenheid getuigen de

Plisthénes , Meter 5ev^s , zoon van
Atreus , vader van Agamemnon en
Menelaus (H2ataOevl5at) , die bij Homerus zonen van Atreus heeten.
Plistus , HAete rós , kleine rivier in
Phocis , dat , met de Castalische bron
vereenigd , zich bij Cirrha in de Crissaeïsche golf ontlast , nu Xeropotamos.
PIÓtae , HAcozal „drijvende ", vroegere naam der Strophaden (zie aid.).
Plotinus, McorivoS, uit Aegypte,
stichter der neo- platonische secte (204270 n. C.), die zich na jaren reizens
in 't Oosten te Rome neerzette en door
zijn strenge leer en grondig onderwijs
eene schare van leerlingen, onder welke
zijn latere levensbeschrijver Porphyrius,
rondom zich vereenigde. Zijn mystisch allegorisch stelsel, een mengsel van
oostersche en grieksche bespiegeling,
berust op gemeenschap met de geesten-

Pluvius „regengever ," bijnaam,
waarmee Jupiter bij langdurige droogte
aangeroepen werd. Eveneens vereerden de Grieken ZEVs vszcos.
Podalirius, HoóaAsíocos, zoon van

Vergelijkende levens (Bloc ira^pa21gAot)

en de Zedekundig-wijsgeerige vertoogen (XvyyeaM ara 978txd , Moralia) ,
die , hoewel ze ook door gemis der
noodige kritiek te wenschen overlaten,
wegens de veelomvattende kennis, die
liever te veel dan te weinig geeft ,
eene rijke bron van allerlei bijzonderheden en trekken nopens de behandelde
personen en onderwerpen mogen heeten.

Pluto, H2ovzcwv, de gever van rijkdom (Ao D ros) , bijnaam van Hades,
den god der onderwereld ; later de eigenlijke (euphemistische) naam van den
god. Bij de Romeinen werd Pluto ook
Dis Pater genoemd.
Plutus , H2ovzos , de grieksche god
van rijkdom, zoon van Iason en Demèter, door Zeus van 't gezicht beW. grens van Beneden -Aegypte , aan roofd, ten einde blindelings zijne gaven
de golf van dien naam.
te kunnen uitdeelen.

wereld.

Plutarchus, HAov'raexos, van Chaeronèa (± 50-120 n. C.) , beoefende te

Athene de wijsbegeerte en gaf na eenige
jaren reizens onderwijs te Rome, waar
hij in hoog aanzien stond, bekleedde

Asclepios , heelmeester in 't grieksche
vóór Troje, evenals zijn broeder
Macháon , met wien hij de Thessaliers
van Tricca, Ithome en Oechalia aanvoerde. Op de terugreis door storm beloopen, belandde hij op de kust van Carie , waar hij zich metterwoon vestigde.
Podargé, Ho&áoyq „snelvoetige,"
eene der Harpijen, bij welke Zephyrus
de onster$ijke paarden van Achilles
leger

verwekte.

Poeantiádes , Hotavu c^i = Philoctètes , zoon van Poeas.
Poeni = Carthagers , als van phoenicischen oorsprong.
Poeninus mons. Zie ALPES
Pogon, Ho 'ow , haven van Troezen
in Argolis.
POla, Hóá,a, oude stad met levendigen handel op de W.kust van Istrie,
bij kaap P o l a t i c u m, als rom. kolo.

Polemo.

Polybius.

nie door straatwegen met Aquileia en
de hoofdsteden van Illyrie verbonden.
Nog zijn er prachtige bouwvallen van
een amphitheater , van tempels en van
een triomfboog (nu Porta aurea) over.
Polëmo, Hoi Moiv. 1) Van Athene,
platonisch wijsgeer, hoofd der oude
academie (315 – 272) na den dood van
Xenocrátes , voor wiens wijze lessen hij
een losbandig leven had laten varen
(van waar bij Horatius mutates Polemo).
-- 2) Stoisch wijsgeer en uitmuntend
aardrijkskundige , bijgenaamd Periegetes (11e t^y,z^s), die tusschen de 3de
en 2de eeuw v. C. leefde en de vruchten
zijner vele reizen in tal van geleerde,
nu bijna geheel verloren , werken verzamelde. --- 3) A n to n i u s, van Laodicèa, een der beroemdste rhetors en
sophisten uit de eerste eeuw n. C. ,

van stad en staat te Athene , te Sparta,
te Tegéa, te Troezen enz. vereerd.
P olitorium , oude stad in Latium,
Z.waarts van den Tiber, door Ancus
Martius verwoest.
Pollentia , stad in Ligurie , bij de
samenvloeiing van de Sturia en den
Tanarus, door hare aarden drinkschalen
en zware wol bekend, alsmede door de
overwinning van Stilicho op Alarik
(403 n. C.) ; nu Polenza.
Potlto, Asinius, C., een der groots
vernuften uit de eeuw van Augustus,
als treurspeldichter, redenaar, geschiedschrijver en kunstrechter vermaard (75
V. C.-5 n. C.). Door Antonius (42)
belast met de akkerverdeeling in Gallia
Transpadana, spaarde hij de bezittingen van Vergilius, die hem in zijne
Ode en 8ste Ecloga dankbare hulde

te lijden, dat hij besloot in den graf
zijner voorvaderen te Laodicea-keldr
den hongerdood te sterven. — 4) Auteur
van een belangrijk grieksch werkje
over gelaatkunde, die vermoedelijk tusschen de eerste en tweede eeuw n. C.
leefde. — 5) Van Laodicèa, door M.
Antonius (37) voor bewezen diensten
tot koning van Pontus, later door Augustus ook tot koning van Bosporus ,
dat hij (14) met voorkennis van Agrippa
veroverd had, verheven, verloor 't leven
in een veldtocht tegen de naburige Aspurgiers aan de Pales Maeótis (1 of 2
n. C.). Zijn zoon, Polemo II, werd
door Caligula (39 n. C.) tot koning van
Pontus en Bosporus aangesteld, verloor
Bosporus 41 en stond Pontus 62 aan
Nero af (zie PONTUS).
Polemonium , IloAsuchveov, haven-

tieke welsprekendheid , letterkundige
voordrachten (recitationes) te houden.
Van Pollio's veelvuldige werken in
proza en poëzie is geen enkel bewaard
gebleven.
PolIio , V e d i u s, een rom. ridder,
door ongehoorde weelde befaamd , vermaakte aan keizer Augustus 't grootste
deel zijner bezittingen, o. a. ook de
prachtige villa _Pausilypum bij Napels.
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onderwees te Smyrna met ongemeenen bracht, leefde na zijn illyrischen veldbijval de fraaie letteren en schitterde tocht (39) uitsluitend voor de letteren,
door wegslepende welsprekendheid, met begunstigde jeugdige talenten , stichtte
name ook door improvisaties , doch had te Rome de eerste openbare bibliotheek
op lateren leeftijd zooveel van de jicht en begon , bij 't uitsterven der poli-

stad van Pontus, door koning Polémo,
ter plaatse van 't oude Side, binnen in
een diepen inham gesticht, later hoofd stad van Pontus .Potemoniacus , 't middelste gedeelte des lands van de Iris
tot Pharmacia.
Pol a8 , Ilo2cás „stedemaagd", bij.
naam der godin Athene, als behoedster

Pollux, Pollutes. Zie DIOSCURI.

Pollux , I u 1 i u s, van Naucrátis ,
grieksch sophist en taalgeleerde (± 190
n. C.) , vervaardigde een woordenboek
van synoniemen ('Ovoi eaorixóv).

Polyaenus , Ho) t5atvos , uit Macedo-

nie (± 160 n. C.), auteur van een naar
allerlei bronnen van vroeger en later
tijd samengesteld werkje over krijgslisten , staatsgrepen , sluwe practijken
enz. , getiteld 1rLOaray^µaza.
Polybius , IloUlftos', grieksch geschiedschrijver uitMegalopólis (±204122) ,, werd al vroeg onder de oogen
van Philopoemen en van zijn vader Lycortas in de krijgs- en staatsbelangen
van 't Achaisch verbond ingewijd en
vertrok (166) onder de 1000 Achaeërs

Polybus.

Polydorus.

als gijzelaar naar Rome, waar bij 17 jaren lang in vertrouwden omgang leefde
met den jongeren Scipio, wien hij (146)
naar Africa volgde en groote diensten
bewees. Na den val van Corinthe in
zijn vaderland teruggekeerd, wendde
Polybius al zijn invloed aan , om het
treurige lot zijner landgenooten te verlichten en hun den nieuwen regeerings .
vorm , dien hij van Rome's wege hielp
invoeren, dragelijk te maken. Met onvermoeiden ijver ondernam hij vervolgens reizen in den vreemde , om grondige kennis op te doen ten behoeve
van 't historisch werk , waarin hij zich
ten doel stelde de wereldveroverende
politiek der Romeinen, de voortrefijkheid hunner staats- en krijgskunde
breedvoerig te ontvouwen. Tot dat
einde koos hij 't hoogst belangrijk tijdvak van den 2den punischen oorlog tot
aan den ondergang van Corinthe (220
-r-146) ter behandeling. Bij wijze van
inleiding gaat een kort overzicht der
gebeurtenissen sedert den inval der
Gallen ten dienste zijner grieksche le-

geling) zóó meesterlijk in 't licht stelde,
dat beide voortaan als onfeilbaar richt snoer golden. Niet minder werd de
door hem gebouwde schouwburg te
Epidaurus bewonderd. — 2) Van Argos,
beeldhouwer, wiens naam en kunst werken niet zelden met die van den
ouderen P. verwisseld werden (± 380).
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Polycrátes, Ilo2vxeárils, tyran van

Samos (± 532--522) , door zijn macht
en rijkdom wijd en zijd beroemd, genoot jaren lang een ongehoord en ongestoord geluk , doch werd, te midden
van veruitziende plannen , door den
perzischen satraap Oroetes ter kwader
trouw naar Magnesia g elokt en daar
aan 't kruis genageld (522). Ten hove
van Polycrates vonden kunstenaars en
dichters , met name Anacréon , een gast vrij onthaal.

Polydectes . Zie PERSEUS.

Polydeuces .

Zie

DIOSCURI.

Polydórus, Ilov&co^oos, jongste zoon

van Priamus en Laothóe, zijns vaders
lieveling , die vóór Troje door Achilles

zers vooraf. Van de 40 boeken, waar- gedood werd. Aldus Homerus. In een
uit dit in zijn soort eenig werk sa- later verhaal is Polydorus de zoon van
mengesteld was , zijn de 5 eerste (tot Priamus en Hecábe , die , tegen den

216) volledig , de overige alleen in ondergang van Troje , door zijn vader
uittreksels en fragmenten bewaard ge- met schatten gouds naar den thracischen
bleven. Polybius opent een nieuwe Chersonesus gezonden werd en aan de
periode door de pragmatische of bere- hoede van den aldaar regeerenden kodeneerde en de synchronistische me- ning Polymestor toevertrouwd. Na
thode , tot welke hij zoowel door den Troje's val uit hebzucht door dezen
aard van 't onderwerp als door zijn gedood en in zee geworpen , werd hij
waarheidlievend karakter en diepe stu- aan 't strand gevonden en herkend door
die gebracht werd. Zijn stijl verraadt Hecabe , die den moordenaar uit wraak
de sporen van het toenmalig taalverval. de oogen uitstak en zijne kinderen om
PoI bus , Hó2v flos , koning van Co- 't leven bracht. Volgens een ander verrinthe , bij wien Oedipus opgevoed werd.
Polyclétus, HoHx2,zos. 1) Van
Sicyon, burger van Argos, leerling van
Ageladas , een der grootste beeldhouwers en bouwmeesters van Griekenland uit de tweede helft der 5de eeuw
V. C. , jongere tijd- en waardige kunstgenoot van Phidias , wien hij in de
gestalten van goden niet evenaarde,
in die van menschen overtrof. Zijne
hoofdverdienste is gelegen in de symmetrie, die hij in een eigen geschrift
en in een zijner beeldwerken (denklijk
den doryphuros, een lansdragend jon-

haal werd Polydorus nog jong aan zijne
-zuster Ilióne, die met Polymester gehuwd was, toevertrouwd en door haar
als eigen zoon onder den naam van Dei philus of Deipylus opgevoed , terwijl ze
haar eigen kind Polydorus noemde. Op
aanstoken der Grieken, die hem o. a.
Electra, de dochter van Agamemnon,
tot gemalin beloofden, doodde Polymestor zijn eigen zoon , als ware 't Poly-

dorus, met wiens hulp hij vervolgens
door de verbitterde Ilione omgebracht
werd. Of wel leverde Polymestor, om
van de hem beoorlogende Grieken den

21

Polygnotus.

Pompeii.

vrede te koopen, hun Polydorus over
en toen Priamus weigerde den knaap
tegen Heléna uit te wisselen , steenigden ze hem onder de muren van Troje
voor de oogen zijns vaders ter dood.
In de Aeneis van Vergilius luidt het,
dat Polydorus uit gouddorst en om de
Grieken te believen doorboord werd
met pijlen , die in zijn lichaam bleven
steken en uit zijn graf tot een dicht
bosschage van kornoelje- en mirtestruiken opgroeiden.

't oog uitgebrand. In weerwil zijner
onmenschlijke natuur raakte Polyphemus doodelijk verliefd op de nimf Galatéa , die echter de voorkeur gaf aan
Acis, wien hij uit minnenijd onder een
rotsblok verpletterde.
Polysperchon , HoilvuuzseXcwv, een

oorlog ontleend waren.

en eischte tot zoenoffer 't bloed van
Polyxena , die dan ook door Neopto-
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der groote veldheeren van Alexander
d. G. , werd (319) door den stervenden
Antipater tot zijn opvolger als regent
over Macedonie benoemd , doch bleek,
hoe dapper ook, bij de in 't W. en O.
Polygnótus , 110255yvwzos, van Tha- steeds toenemende verwikkelingen voos
sos , zoon en leerling van Aglaöphon, zijn zware taak weinig berekend. Tegen
een der beroemdste schilders van Grie- Cassander, Antipater's gekrenkten zoon,
kenland (± 450) , die de natuur levend die zich met Antigónus en Ptolemaeus
en sprekend wist terug te geven. In verbond , voerde hij een langdurigen
't bijz. worden de fraaie lijnen der wenk- oorlog met afwisselende , doch over 't
brauwen , 't zachte rood der wangen, geheel ongunstige kansen , zoodat hij
de lichte dos der fijnste gewaden ge- ten slotte 't onderspit delven moest en
roemd. Hij was de vertrouwde vriend van 't krijgstooneel verdween (309).
van Cimon , wiens zuster Elpinice hij
PoIyx na, Ho2v^ÉV?1 , dochter van
beminde. Benevens Athene, waar Po- Primus en Hecäbe, die aan Achilles
lygnotus, als hulde aan zijn kunstver- kort vóór zijn dood als onderpand van
mogen , met het burgerrecht vereerd vrede verloofd was. Toen de Grieken
werd , droegen Delphi en Plataea roem op hun terugkeer van Troje door windop het bezit der uitgelezenste gewroch- stilte op de thracische kust verhinderd
ten van zijn penseel , die bij voorkeur werden verder huiswaarts te stevenen ,
aan herinneringen van den trojaanschen verscheen hun de schim van Achilles
Polyhymnia. Zie MUSAE.
Polyidus, IloAv'etóos. 1) Beroemd
waarzegger van Corinthe , uit het ge.
slacht van Melampus. — 2) Grieksch
dithyrambendichter van groote vermaardheid (± 400) , voor 't overige

lémus op zijns vaders cenotaaf geslacht
werd. Ook luidt een verhaal, dat ze
haren geliefde in den dood volgde , door
zich op zijn graf 't zwaard in de borst
te stooten. 't Lot van Polyxena leverde
stof aan de tragische poëzie en aan de
onbekend.
beeldende kunst.
Polymnia = Polyhymnia.
Pomóna, rom. godin der boomgaarPolynices, Ilo2vvstxis, zoon van
Oedipus en Iocaste, broeder van Eteó- den en boomvruchten (poma) , die door
Pan, Priapus, Silvánus en Vertumnus
cles en Antigóne (zie aid.).
en meer andere veldgoden bemind werd.
Polypaus . Zie THEOGNIS.
Pompedius Silo, Q. , dapper veldPolyphémus, HoAV'(pngos, zoon van
Poseidon en de nimf Thoósa, vervaar- heer der Marsen , die de italiaansche
lijke reus (bij uitnemendheid de Cycloop volken tot den bondgenootenoorlog opgeheeten) met één oog midden in 't riep, als een der beide consuls de Rovoorhoofd, die als koning van een even meinen hardnekkigen weerstand bood
wilden volkstam in een hol op de kust en in een moorddadig gevecht tegen
van 't eiland Thrinacie woonde, goden Metellus Pius in Apulie sneuvelde (88).
Pompóii, Ho,urri tot, -aía, volkrijke,
en menschen trotseerde en zijne kudden
op de bergen weidde. Door Odysseus, bloeiende stad op de Z.kust van Camvan wiens 12 tochtgenooten hij 6 ver- panie , bij den mond der rivier Sarnus,
slonden had, werd hem in den slaap aan den voet van den Vesuvius, werd
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en ging de aanslagen van den
consul Lepïdus tegen de staatsregeling
en de wetten van Sulla met kracht en
geweld te keer. Als proconsul naar
Hispanie gezonden , bracht hij onder
zware verliezen den hachlijken oorlog
met Sertorius ten einde (76-71) en
gelukkigen uitslag bekroond geworden, deed bij zijn terugkeer 't overschot der
dat ongeveer de halve stad met hare door Crassus zoo goed als vernietigde
eeuwenoude overblijfselen van onbere- slaven verstuiven. Als consul (70) joeg
kenbare waarde aan 't licht gekomen is. hij, ongetrouw aan zijn politieke leus,
Pompëius. 1) Q. Pompeius Ru- de volksgunst na en herstelde de door
f u s , consul 88 met Sul] a , wiens partij Sulla gekortwiekte macht der tribunen.
hij met warmte toegedaan was , werd Op voorstel van den tribuun Gabinius
tegen den afloop van zijn consulaat, (67) met onbeperkt gezag bekleed tegen
na Sulla's vertrek tegen Mithradates, de van Cilicie tot Hispanie alle wateren
op aanstoken van Pompejus Strabo, beheerschende zeeroovers , veegde hij
wiens troepen hij overnemen moest, in 3 maanden de Middellandsche zee
verraderlijk vermoord. — 2) C n. Po m- schoon. Toen op voorstel van den tribuun
pe i u s Strabo „scheele ," quaestor in Manilius als de held van den dag, ten
Sardinie 104 , praetor in Sicilie 93, spijt van den adel, tot het opperbevel
bracht als consul (89) door de neerlaag in den mithradatischen oorlog geroepen
der vijanden bij Asculum den bondge- (66), versloeg hij zonder moeite den door
nootenoorlog ten einde en liet in 't vol- Lucullus tot het uiterste gebrachten
gende jaar den consul Q. Pompejus Mithradates , onderwierp Tigranes van
Rufus, die 't leger uit zijne handen Armenie , verklaarde Syrie tot eene rom.
overnemen moest, ten einde zelf 't com- provincie, nam Jeruzalem in en besliste
mando te behouden , door zijne soldaten naar welgevallen over 't lot van steden
vermoorden. Nadat hij nog (87) vóór en staten in Azie. Na een halfjarig
de poorten van Rome tegen de benden verblijf in Griekenland naar Italie overvan Cinna en Sertorius een bloedig, gestoken (62) , dankte hij te Brundidoch niet beslissend gevecht geleverd sium zijn leger af en keerde , als op de
had , werd hij door den bliksem ge_ handen des volks gedragen, naar Rome
troffen. —3) Cn. Pompeius Mag terug, waar hem een triomf, luistern u s , zoon des vorig en, 30 Sept. 106 rijker dan ooit gezien was , wachtte
geboren, diende op zijn 17de jaar (89) (30 Sept. 60) . Doch met dat al rustte
in den bondgenootenoorlog onder zijn zijne tegenpartij niet en de senaat weivader , ontsnapte met dezen (87) aan gerde zijne in Azie genomen maateen soldatencomplot , trok als vurig regelen te bekrachtigen. Door deze
aristocraat (84) den uit Azie terugge- vernedering beleedigd, sloot Pompejus
keerden Sulla met een eigen legerkorps met Caesar en Crassus een geheim vervan 3 legioenen te gemoet en verwierf bond, ten einde elkander tegen den
zich sedert op nog jeugdigen leeftijd, adel te ondersteunen : een verbond , dat
door vele in Italie, Sicilie en Africa te door 't huwelijk van Pompejus met Caeland en ter zee op de partij van Marius sar's dochter Julia bezegeld werd (59).
behaalde voordeelen, een grooten krijgs- Terwijl nu Caesar in Gallie gelukkig
roem en de bijzondere gunst van Sulla, en roemvol oorlog voerde, bleef Pomdie hem zijne stiefdochter Aemilia en pejus , die zich niet uit de oogen zijner
den titel van Magnus „den Groote" medeburgers durfde verwijderen, te
schonk. Tevens werd hem (81) een Rome, om zich aan beide partijen en
63 n. C. door eene aardbeving fel ge
bij eene uitbarsting van-teisrdn79
den Vesuvius onder de asch bedolven.
De lava bereikte Pompeii niet, waardoor 't grootendeels behouden bleef. De.
sedert het begin der 18de eeuw aangevangen opgravingen zijn met een zoo

partij

triomf toegekend, hoewel hij eenvoudig deze aan zich te verbinden; zelfs liet hij
ridder en tot dus ver zonder staatsbe- na zijn consulaat (55) zijne provincie
diening was. Na Sulla's dood (78) Hispanie aan 2 legaten Afranius en
bleef Pompejus de steunpilaar zijner Petrejus over en daalde door dit even
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onwettig als onstaatkundig gedrag in
de achting en gunst des volks, voor
welke hij anders alles veil had. Dit
kon hem zelven 't minst verborgen blij-

driemannen vogelvrij verklaard , sloot
hij met zijn sterke vloot allen toevoer af
en bedreigde uit Sicilie en de naburige
eilanden meer dan eens Italie met hongersnood. Octavianus en Antonius lieten geen middel onbeproefd , om zich
met een zoo gevaarlijken tegenstander
te verzoenen , doch te vergeefs ; eerst
na velerlei e kanswisselingen over en
weer werd Pompejus door Agrippa,
den . vlootvoogd van Octavianus , bij
Naulóchus (36) reddeloos verslagen en
vluchtte naar Klein-Azie, waar hij, door
't ongeluk vervolgd, te Miletus 't leven
verloor (35).
Pompéius Trogus , onder Augustus,
auteur eener algemeene geschiedenis
(Historiae Philippicae) naar grieksche
bronnen bewerkt en even deugdelijk
van. inhoud als van vorm, die nog-uit
een kort begrip van Justinus bekend is.
Pompélon, nu Pampeluna, hoofdstad
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en. Uit zijne begoocheling wakker
geroepen , beproefde hij rechtstreeks en
zijdelings den langgekoesterden wensch
zijner eerzucht te bevredigen. Door den
dood van Julia (54) en van Crassus
53) was de laatste band zijner op zandgrond gebouwde vriendschap met Caesar verbroken en eene botsing tusschen
beide onvermijdelijk geworden. Om bij
tijds zijn slag te slaan en zich de oppermacht in handen te spelen, stookte
Pompejus in 't geheim 't vuur der burgertwisten aan en werd in de dagen
van volslagen regeeringloosheid , die
den dood van Clodius vergezelde (52),
door den senaat noodshalve tot eenig
consul benoemd om de orde te herstellen. Ter elfder ure gaf bij zich , tot
laatsten steun , geheel aan de partij van
den adel over en verhaastte , door ijdel
zelfvertrouwen tot telkens willekeuriger
stappen verleid , de openlijke vredebreuk , die hem ten verderve bracht.
Door Caesar overrompeld , liet hij Rome
en Italie aan hun lot over en leed,
met den adel naar Griekenland gevlucht , in de vlakte van Pharsàlus (9
Aug. 48) een onherstelbare neerlaag.
Naar Aegypte geweken , stelde hij zich
onder de hoede van den jongen koning
Ptolemaeus , doch werd in de boot,
waarmee hij landwaarts voer, verraderlijk in den rug doorboord, op den laatsten dag van zijn 58ste jaar (29 Sept.
48). Pompejus was voor 't krijgs-,
niet voor 't staatstooneel geboren en
tegen een mededinger als Caesar geenszins opgewassen. Door de fortuin nog
meer dan door de natuur begunstigd,
verwachtte hij van de omstandigheden
meer dan van zich zelven. Zijne plannen waren op onzekere kansen, meer
op 't oogenblik en uiterlijk vertoon dan
op de gevolgen en één enkel doelwit
berekend. -- 4) Sex. Pompeius
Magnus , jongere zoon des vorigere ,
leefde na Caesar's dood (44) half in
oorlog half in vrede met den rom. staat
-en versterkte zich, aan 't hoofd van
republikeinen en slaven, ter zee. Door de

,

der Vasconen in Hispania Tarraconensis.
Pomponius. , 1) L., van Bononia,
rom. atellanendichter van grooten naam
(±90).-2) T. Pomponius A ttic u s. Zie ATTICUS. -- 3) S e x t u s,
rom. rechtsgeleerde van groot gezag
onder Hadrianus en de Antonijnen.
Pomptinae paiudes, de Pontijnsche
moerassen , die zich , ten gevolge van
de verstopte afwatering , langs de W.
kust van Latium tusschen Circeii en
Tarracina ter lengte van 7 en ter
breedte van 2-3 geogr. mijlen uit
oppervlakte van ± 9-strekn
0 mijlen besloegen. Te vergeefs beproefden de Romeinen deze door pestdampen beruchte moerassen , die ook
't verkeer met Beneden -Italie belemmerden , af te leiden en droog te maken.
In die behoefte werd eenigermate voorzien door 't uit het reisverhaal van Horatius naar Brundisium bekende vaar
dat Augustus langs de Via-water,
Appia tusschen forum Appii en de grot
van Feronia graven liet.
Pons „brug ", naam van stations bij
rom. straatwegen , waar eene brug
over de rivier lag. 1) P o n s A en i.
Zie AENI. — 2) Pons Campanus,
in Campanie, tusschen Sinuessa en Urbana bij de Savo (Saone) .
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Pontia, nu Ponza , rotsachtig eiland
bij de kust van Latium , tegenover
Formiae , 313 rom. kolonie , onder de
keizers verbanningsoord.
Pontius , C. , veldheer der Samniten,
bracht (321) het rom. leger de neer laag bij de Caudijnsche passen toe,
doch werd (292) door Q. Fabius Gurges verslagen , gevangen genomen en
te Rome na den triomf van den con-

bedraagt ± 10.000 ❑ mijlen , hare
lengte - 700 mijlen , hare breedte van
160 tot 400. Uit de legenden van den

Argonautentocht kan blijken , dat de
Grieken in een vroeg verleden meer of
min bekend waren met deze binnenzee,
die sedert 660 langs de kust met tal
van grieksche , in 't bijz. door Miletus
gestichte kolonies , evenvele bloeiende
handelsteden , omzoomd werd , 't geen
gereede aanleiding gaf tot de verandesul onthoofd.
Pontius ilátus , rom. procurator ring van haren naam.
Poplieóla = Publicola.
van Judaea , onder wien Christus den
Populonia , -Turn , Hoir2thvtov , oude
kruisdood stierf, werd in het 10de jaar
stad in Etrurie , aan zee op een steilen
van zijn bestuur afgezet.
Pontius Telesinus , dapper aanvoer- heuvel gelegen , met een goede , door
der der Samniten in den bondgenooten- de Romeinen van arsenalen en werven
oorlog , die na meer dan ééne over- voorziene haven , door Sulla in den
winning in een bloedig gevecht (3 Nov. burgeroorlog verwoest. Op den top
82) tegen Sulla vóór de poorten van der rots stond een nog aanwezige
wachttoren.
Rome sneuvelde.
Portia, dochter van den jongeren
Pontus, Hovros, Z.00stelijkst kust land van den Pontus Euxinus, dat Cato , eene vrouw van fier en manzich van de Phasis tot de Halys uit moedig karakter, gemalin van M. Brumijlen lang, 5-25-strek,90go. tus , na wiens verlies ze een vrijwilligen
breed, in 't Z. en O. berga chtig, W.- dood stierf (42).
Porcia gens , plebejisch geslacht
waarts door de Halys en Iris bevochtigd en bij uitstek vruchtbaar, vooral uit den lateren tijd der rom. republiek,
in boom- en veldvruchten , ruwe me- vooral bekend door de familie der Cato's.
talen , hout enz. Op de kust bloeiden
Poroius Cato. Zie CATO.
tal van grieksche kolonies. Onder den
Porphyrion, Ilopv^oíwv, een der
satraap Ariobarzanes (363) werd Pontus Giganten , bij de hemelbestorming door
een zelfstandig rijk en bereikte den den bliksem van Zeus of door de pijlen
hoogsten bloei onder Mithradates d. van Herácles gedood.
G. , die in den worstelstrijd met Rome
Porphyrius , Hooptoc „in purper
bezweek (89-65). Sedert bestond het gekleede", eigenlijk M a 1 c h u s, Medoor de Romeinen versnipperde gebied 1 e c h „koning" geheeten, neoplatonisch
uit 1) P. Galaticus in 't W. , dat on- wijsgeer uit Phoenicie (± 233-305 n.
der Galatie gebracht werd , 2) P. Po- C.) , genoot te Athene onderwijs van
lemoni ficus in 't midden , met de hoofd Longinus, te Rome van Plotinus, wiens
3) P. Cappadocius-stadPolemniu, mystieken geest hij diep inzoog , zonder
in 't O. , dat bij Cappadocie gevoegd hem evenwel in begaafdheid te evenen onder Nero (62 n. C.) eene rom. aren. Door verbazende geleerdheid en
provincie werd. — De naam van Pontus wel door zijne lessen nog meer dan
strekte zich soms over 't geheele kust - door zijne werken oogstte Porphyrius^
land van den Pontus Euxinus uit.
grooten bijval in. Onder zijn vele leerPontus Euxinus, H vros d" etvos lingen was Iamblichus de beroemdste.
„gastvrije zee", vroeger svos „onPorséna, L a r s „vorst ", koning van
herbergzame", nu Zwarte zee, door Clusium in Etrurie, die, volgens de
Klein-Azie ten Z. , door Colchis ten overlevering, den uit Rome verdreven
0. , door Sarmatie ten N., door Thracie Tarquinius Superbus met eens terke
ten W. ingesloten, met den thracischen legermacht te hulp trok, om hem op
Bosporus in 't Z.W. Hare oppervlakte den troon te herstellen (508). Meester
-
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geworden van den heuvel Ianiculus en sters te gemoet zendt. Met zijn drietot aan den Tiber genaderd , sloeg hij tand gewapend, verheft en bedaart hij
't beleg voor de stad ; doch sloot, door wind en zee , verplettert rotsen , doet
den hardnekkigen tegenweer en de de aarde daveren en steden vergaan
heldendaden der Romeinen (zie HORA- (Évooíxt9wv). In de Ilias is Poseidon
TIUS COCLES en MUCIUS SCAEVOLA) de onverzoenlijke vijand der Trojanen,
met bewondering vervuld, onder gun- omdat koning Laomédon hem , nadat
stige voorwaarden vrede en trok onver- hij de muren van Troje had helpen
richter zake af , zonder verder van zich opbouwen , 't loon onthouden had. In
te doen hooren. Aldus luidt het opge- de Odyssee vervolgt hij Odysseus, die
smukte volksverhaal, waardoor de Ito- zijn zoon Polyphémus van 't gezicht
meinen uit eergevoel de geleden ver- beroofd had , tot het uiterste. In den
liezen en de overgave der stad zochten wedstrijd met de godin Athene om
te verbloemen. N abij Clusium werd' 't bezit van Attica schiep hij 't paard,
voor Porsena eene kolossale graftombe dat hij de menschen ook leerde berijden
('t italiaansche labyrint) gesticht.
en aanfokken ((^rntos). Poseidon was
de nationale god van den ionischen volk Porsenna = Porsena.
stam en genoot in de kustlanden en op
Portae . Zie PYLAE .
eilanden, in 't bijz. te Helice, te Aegae,
Portunus, ook P o r t u m n u s, rom. te
Mycale , te Corinthe , op den Isthhavengod, met een sleutel in de hand
afgebeeld, later met den griekschen Pa- mus (waar ter zijner eer deopisthmiscbe
Aegiina,
werden),
laemon vereenzelvigd. Hem was een spelen gevierd
te Athene, in den Poloheiligdom nabij de pons sublicius en 't op Euboea,
ponnesus de hoogste vereering. Zwarte
feest der Portunalia (17 Aug.) gewijd.
en witte ossen , evers en rammen werin
indisch
koning
Hffigos
,
Pórus ,
den hem ten offer gebracht. In kunst't land tusschen de rivieren Hydaspes werken heeft Poseidon een majestueus
groot
even
lichaam
Acesines,
van
en
voorkomen en een forschgespierde geals van geest , werd door Alexander d. stalte is tevens kenbaar aan den drie van
den
overzijde
de
hij
aan
(. , wien
tand , den dolfijn of 't paard en den
Hydaspes met een ontzaglijk leger op- stoet van Tritonen, N ereïden, die hem
wachtte , verslagen en gevangen geno- begeleiden. Te Rome werd hij later
men (327), doch om zijn heldhaftig gedrag vereenzelvigd met Neptunus (zie ald.).
en fier karakter door den overwinnaar
van CasPosidippus, Ho
genadig
genadig behandeld en in 't bezit van
begaafd dichter der nieuwe
zijn tevens vergroot gebied hersteld. sandréa,
attische comedic (± 290) , van wiens
Poseidon , Hooe6&wv, god der zee , stukken alleen titels overgebleven zijn.
in 't bijz. der Middellandsche zee, zoon
Posidium, IZooEíócov, alg. naam van
van Cronos en Rhea , broeder van Zeus aan Poseidon gewijde voorgebergten.
en Hades , gehuwd met Amphitrite.
Posidonia. Zie PAESTUM.
Hoewel jonger en minder machtig dan I
Posidonium , IloosC^thvcov , kaap aan
Zeus , beproefde hij echter bij tijd en
wijle diens bevelen te ontduiken en te J de W.kust der chalcidische landtong
trotseeren , ja spande eens volgens de Pallene. Zie POSIDIUM.
Posidonius , Tjooee&o'tos , van Apa
Ilias, met Hera en Pallas Athene samen
om Zeus in boeien te slaan. 't Paleis méa in Syrie , stoïsch wijsgeer uit de
van Poseidon staat in de diepten der school van Panaetius, vestigde zich na
zee nabij Aegae , waar zijne paarden I jaren reizens te Rhodus , waar hij Ianmet koperen hoeven en gouden manen gen tijd met grootera bijval onderwees
zich bevinden. Met deze rijdt hij in (van daar gew. de Rhodier bijgenaamd).
een lichte kar over de watervlakte, Van wege de Rhodiers werd Posidonius
die zich in zijne komst verheugt en (86) naar Rome afgevaardigd; hij stiert
hem, den beheerscher der golven, uit 84 jaar oud (51) . Van 's mans veelharen schoot groepen van dartele mon- I soortige zoowel wijsgeerige als geo-
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graphisch- historische geschriften zijn (Praenestinae sortes) en in de heete
zomermaanden gezocht wegens de koele,
enkel fragmenten over.
Postumius Albinus. 1) A. , bevocht frissche lucht , die er ingeademd werd
als dictator de overwinning op de La- (bij Horatius frigidum Praeneste) .
tijnen bij 't meer Regillus (498) , van
Prasiae , II^oaatat. 1) Gemeente van
daar Regillensis geheeten. — 2) S p. , Attica , op de O.kust , nu Prassa. —
leed als consul (321) de zware neerlaag 2) Stad op de N.O.kust van Laconie,
bij de Caudijnsche passen tegen de door de Atheners verwoest (430).
Samniten en werd met allen , die aan
Prasias lacus , Heaacás i tgv7, meer
't onteerend vredesverdrag medeplichtig in Thracie tusschen de rivieren Strywaren , op eigen verzoek door den se- mon en Nestus ; nu Terkino.
naat aan de vijanden uitgeleverd , doch
Pras i , I c&not , groots en machdoor den veldheer Pontius afgewezen. tige volkstam in Indie aan den Ganges,
Zie
ANTEVORTA.
Postvorta .
met de hoofdstad Palibothra.
Potamides. Zie NYMPHAE.
Pratinas , Heatívas , van Phlius,
Potentia, stad in Picènum , aan de een der oudste treurspeldichters te Atherivier Flosis, Z.waarts van Ancona, ne , tijdgenoot van Aeschylus, nog door
als rom. kolonie 186 gesticht.
een enkel dithyrambisch koorgezang
Potidaea, Hozíóaca, sterke vesting (vvó^Oxrjga) bekend.
op de smalle landengte van 't schier
Praxilla, H9h^0a, grieksche lier kolonie van Corinthe,-eilandPè, dichteres van Sicyon (± 450) , vooral
later cijnsbaar aan de Atheners , die na door hare Scolia beroemd. Van deze,
een afval (432) de inwoners verdreven benevens van hare hymnen is een geen een eigen kolonie derwaarts zonden. ring aantal versregels over.
Door Philippus v. M. werd Potidaea
Praxitëles, llea^treí^js, Athener door
(356) verwoest, door Cassander onder geboorte of door burgerrecht (± 350) ,
den naam van Cassandra herbouwd; een der grootste beeldhouwers van Grie.
nu Pinaka.
kenland , met Scopas 't hoofd der latere
Potidania, Hor 3avía, sterkte in 't attische school, die, in tegenstelling
Z.O. van Aetolie , nabij de grens van met de vroegere van Phidias, 't zachtere
Locris.
wezen der menschlijke, met name der
Potit i. Zie PINARII.
vrouwelijke natuur teruggaf. Geen
Potniádes, Hoivtch es, bijnaam 1) tweede , die in zoo hooge mate 't ge
der Bacchanten, --2) der Eumenibezat, om 't koude marmer door-heim
den , -- 3) der paarden , die Glaucus betooverende lieflijkheid en teeder gevan Potniae verslonden.
voel te bezielen. Onder de vele en velerPotniae , Hórvtac ,,eerbiedwaardi- lei kunstwerken van Praxiteles werden
gen ," benaming der E umeniden , ook bovenal de rustende Satyr , de Hermes
met het kind Dionysus op den arm (te
van Demeter en Kora.
Potniae, Ho'vvtat , kleine stad in Olympia) , de Eros en de Phryne (te
Boeotie aan den weg van Plataea naar Thespiae) , de Apollo (Sauroctonos) , de
coïsche en cnidische Aphrodite (op Cos
Thebe, bij de rivier Asópus.
Practius, Heáxzcos, rivier in Troas, en op Cnidos) hemelhoog geprezen. naPrelius Iaeus, meer in Etrurie ,
ontspringt op den Ida en valt ten N.
bij de kust , N.waarts van de rivier
van Abydos in den Hellespont.
Praenesté , nu Palestrina, eene der TTmbro; nu lago di Castiglione.
Priamides, H taµíógs = Hector,
oudste steden van Latium, 3 mijl
Z.O.waarts van Rome, aan. de Via Paris, Helénus of Deiphobus , als zonen
Praenestina, door natuur en kunst even- van Primus.
Priamus, HQOíagoc , laatste koning
zeer versterkt en bijna onneembaar,
een toevluchtsoord voor uitgeweken Ho- van Troje, zoon van Laomédon , eigenmeinen, later rom. kolonie , ook be- lijk Pod a r ce s, IIoóaex ,,snelvoeroemd door een orakel van Fortuna tige," later, nadat hij door zijne zuster
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Hesiöne uit de handen van Herácles
losgekocht was, P r i a m u s (van xelau w) geheeten. Hij was eerst met
Arisbe gehuwd , vervolgens met Hecäbe, bij welke hij , volgens de Ilias,
19 zonen verwekte , bezat een uitgebreide macht en vele bondgenooten,
hielp de Amazonen uit Phrygie verslaan
en regeerde gelukkig tot op hooge
jaren, toen de Grieken, om de eer van
Heléna te wreken , zich tot den onder
zijn rijk vereenigden. Ge--ganv
durende het løjarig beleg der stad hield
zich buiten
bui n all gevecht; na
Hector's dood begaf de ongelukkige vader, die reeds vele kinderen op 't slagveld verloren had , zich midden in den
nacht naar de tent van Achilles en
mocht er in slagen 't lijk van zijn meest
geliefden zoon met goud en tranen los

eikenhouten staafjes, in welke ouderwet.
echo letters gegrift waren , openbaarde.
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Primus, M. Antonius, generaal
van Vespasianus , sloeg 't leger van
Vitellius bij Bedriácum (69 n. C,).
Priscianus, rom. taalgeleerde van
erkend gezag te Constantinopel (± 450
n. C.) , ook in latere eeuwen nog om

zijne werken hooggewaardeerd.
Prisons, H e l v i d i u s, schoonzoon
van Thraséa Paetus , een man blakende
van liefde voor kennis , deugd en vrijheid , werd wegens de republikeinsche
gevoelens , die hij te aller uur en tijd
in woord en daad aan den dag bi,
tweemaal uit Italie verbannen en eindelijk op last van Vespasiánus ter dood
gebracht.
Privernum, oude stad in Latium,
aan de rivier Amasènus, met goeden
te koopen. Volgens een later verhaal wijnbouw ; nu Piperno.
werd Priamus bij Troje's verwoesting
Prób us , M. Aurelius, rom. keizer
door Pyrrhus (Neoptolémus) gedood.
(276-282 n. C.) , die , na eens reeks
Priapus, H9la^cos. 1) Zoon van van overwinningen op de barbaren in
Dionysus en Aphrodite , god van tuin- Gallie , in Illyrie en Perzie , de rust
en wijnbouw, van veefokkerij en bij en welvaart des rijks bevestigde, doch
kortom van alle weelderige-entl, door zijn oproerige soldaten gedood
natuurkracht , bovenal te Lampsácus werd.
aan den Hellespont vereerd (van daar
Prochyta, nu Procida, eiland aan de
Hellespontiacus bijgenaamd). Uit Klein- kust van Campanie, nabij kaap Misènum.
Azie werd zijn dienst naar Griekenland
Procles . Zie EURYSTHENES.
en naar Italie overgebrach)t. GewoonProclus , IHeóxAos , van Constantilijk stond hij in tuinen en wijnbergen nopel, beroemd neo- platonisch wijsgeer
als wachter en behoeder in meer of min te Athene (412-485 n. C.), wiens leven
potsierlijke gedaante , met vruchten en en lotgevallen evenals zijn diepzinnig
druiven in 't gewaad, met een snoei - leerstelsel in een mystieken nevel gemes of een hoorn des overvloeds in de huld waren. Tal van weken (wijs
hand. — 2) Stad in Mysie, aan de
wis- en sterrekundige) , bene -geri,
Propontis, ten 0. van Parium, kolonie
gedichten (hymnen) getuigen, voor-vens
van Miletus, door den eeredienst van zoo ver ze over zijn , van veelomvatPriapus bekend.
tende kennis en studie.
Priéné, Het vsi, eens der 12 ioniProcné. Zie TEREUS.
sche bondsteden op de N.W.kust van
Proconnésus, Heoxóvv^aos, nu MarCarle in Klein-Azie, aan den voet van mara , eiland met gelijkn. stad in de
den berg Mycále, geboorteplaats van Propontis, aan de N.kust van Mysie,
Bias, een der 7 wijzen.
tegenover Doliónis, 't schiereiland van
Primigenia „eerstgeborene," bij- Cyzicus 7 door wijnbouw en marmernaam, onder welken de geluksgodin groeven beroemd.
Procopius, HLooxo'cos, van Caesa(Fortuna) te Rome op 't Capitool en
op den Quirinalis, maar bij uitnemend- rèa, sophist te Byzantium, vergezelde
heid van oudsher te Praeneste, als moe- Belisarius op al zijne veldtochten en
der der hoo gste goden van hemel en stelde o. a. de onder Justinianus geaarde vereerd werd en haren wil door voerde oorlogen te boek.

Proschium.

Procris.
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der beding dat hem en zijn broeder
Proorustes , H ox^Ooviiz,c „rekker," Bias elk een derde deel des rijks afge.
bijnaam van den beruchten roover Po- staan zou worden. Door een valsche
lypèmon of Damastes te Corydallus in aantijging van Antea misleid, beraamde

Prooris . Zie CEPHALUS .

Attica , die de hem in handen gevallen
reizigers op een bed vastbond. Waren
deze korter dan 't bed, dan rekte hij
hunne leden uit tot ze dezelfde lengte
hadden ; waren ze langer, dan sneed bij
zooveel van hunne leden af, als er buiten

stak. Hij werd door Theseus gedood.
Proculéius, C ., rom. ridder en vriend
van Augustus, die met ziJ'ne 2 broehij
ders, wier vermogen in den burgeroorlog verloren gegaan was, zijn erfgoed op nieuw gelijkelijk verdeelde.
ProoUlus1) lu 1 i u s rom. senator
die voorgaf, dat Romulus na zijn dood
hem geopenbaard had , dat hij ten hemei gevaren was en als godheid onder
den naam van Quirinus door 't volk vereerd moest worden. — 2) S e m p r on i u s , een der beroemdste rechtsge.
leerden te Rome (± 50 n. C.) , wiens
volgelingen (Proculiani) '-t stelsel van
Antistius Labeo (zie ald.) toegedaan

Proetus den ondergang van Belleróphon (zie ald.). Bij Ovidius verjaagt
hij Acrisius uit Argos en wordt door
Perseus met den Medusakop in een
steen veranderd.

Prometheus, Heo n19m; i voorbedacht ", zoon van den Titan Iapétus en

Clyméne , broeder van Epimètheus „na bedacht ", groote weldoener der men, ten spijt van
schen , voor welke
Zeus, 't vuur in een vlierstok uit den
hemel stal. Om dit vergrijp te straffen , zond Zeus Pandóra op aarde en
ketende Prometheus aan een steile rots
van den Caucasus. Daar knaagde een
gier over dag zijn 's nachts telkens
weder aangroeiende lever af , totdat
Heräcles den vogel doodde en den lij
vergunning van Zeus , ver--der,mt
loste. Volgens een later verhaal formeerde Prometheus uit aarde en water
menschen, die hij met de hoedanigheden van dieren bedeelde.

waren , tegenover de Sabiniani (zie
H iovvot , eene der 4 steden
Pronni
,
SABINUS no. 4) .

Prod

ious , I o' txos , van Iulis op
Ceos , beroemd soghist te Athene, tijd
genoot en vriend van Socrates (±430).
Van Prodicus is nog alleen de fabel
van Herácles op den kruisweg uit
Xenóphon bekend.
Proetides , Hooczí&ss , de 3 dochters
van Proetus (zie ald.).
Proetus , Hgaros , zoon van den
ar vischen koning Abas en Ocalèa
g
werd door zijn tweelingbroeder
Acri sius uit Argos verdreven en vluchtte
naar Iobátes in Lycie , wiens dochter
Antèa (of Stheneboea) hij ten huwelijk
ontving. Met behulp van Iobates gewapenderhand teruggekeerd , dwong
hij Acrisius, hem Tiryns en de kust
van Argolis af te staan. De 3 dochters van Proetus : Lysippe , Iphinóe
en Iphianassa, die den eeredienst van
Dionysus durfden verzaken of wel zich
in schoonheid met Hera meten , werden met razernij gestraft. Die kwaal
sloeg op alle vrouwen van Argos over
en werd door Melampus genezen, on-

van 't eiland Cephallenia.
Pronuba, bijnaam van Juno, als
godin des huwelijks.
Propertius , S e x t u s A u r e 1 i u s,
rom. minnedichter uit Umbrie (± 4915) , in wiens elegieën natuur zich

huwt aan kunst, gevoel aan kracht,
doch niet zelden , naar den trant der

Alexandrijnen, hartstochtelijke ontboezemingen met meer of min duistere
toespelingen uit de grieksche mythologie doorvlochten zijn.
Propoetides , meisjes van Amáthus
op Cyprus , die wegens minachting van
Aphrodite in steenen veranderd werden.
Propontis, H o rovzís „zee vóór den
Pontus", nu zee van Marmara, door
den thracischen Bosporus (straat van
Constantinopel) met den Pontus Euxinus (Zwarte zee) en door den Hellespont (straat der Dardanellen) met de
Aegeïsche zeeverbonden, bespoelt
Thracie aan de N.-, Mysie en Bithynie aan de Z.zijde.
Proschium, IIeoaXtov, stad in Ae-
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Proserpina.

Prusias.

tolie bij Stratus, aan de Z. helling
van den Aracynthus op de hoogte van
't vroegere , nader aan de kust gelegen
Pylene .
ProserpTna . Zie PERSEPHONE .
Prosopitis , Hpo ia »izcs, eiland in
den Nijl, door den canobischen en
eebennytischen arm en 't koningskanaal omspoeld.
Protagoras , Hecozayoeas , van Abdèra , een der beroemdste sophisten ,
die (± 450) te Athene en elders, onder
grooten bijval, de wijsbegeerte en welsprekendheid, taal- en redeneerkunde
onderwees. Van ongeloof aangeklaagd,
omdat hij in een zijner werken verklaard had niet te kunnen weten of er
goden waren , ja dan neen , werd hij
uit Athene verbannen (411) of wel
zijn geschrift ten vure gedoemd.
Próté , IZethr?7 , eiland in de Ionische zee, aan de W.kust van Messenie, N.waarts nabij Pylos, met een
goede reede,
Proteshus , IILoorsert2aos , zoon van
Iphiclus en Astyóche, echtgenoot van
Laodamia , uit Phylace in Thessalia
sprong 't eerst van alle Grieken bij
Troje aan wal en vond op dat oogenblik, door een pijl getroffen, den dood.
Te Phyläce werd ter zijner nagedachtenis een feest gevierd.
Proteus, H^OCwre5s, grijze profetische

schaduwbeeld in handen speelde en Helena zelve later aan haren echtgenoot
Menelaus teruggaf.
P rotogènes , 1IIcozoysvis, van Caunus in Carie , een der grootste schil ders van Griekenland te Rhodus (bloeide 332-300). Hij had in 't begin met
bittere armoede te kampen en onder hield zich tot zijn 50ste jaar met schil derwerk aan schepen. Apelles was de
eerste , die hem naar verdienste wist
te waardeeren en de oogen der kunst kenners voor de hooge voórtreflijkheid
van zijn penseel opende. Te Athene
voerde Protogenes een zijner groote
werken in de Propylaeën uit; ook de
thesmotheten in de raadzaal der 500
waren van zijne hand. De kroon spande,
naar 't algemeen gevoelen, de Ialysus,
de stamheld van Rhodus, -die later te
Rome den Vredetempel opluisterde.
Aan den eerbied , dien Demetrius Poliorcëtes voor dit meesterstuk koesterde,
had de stad Rhodus te danken , dat ze
bij 't beleg van 305 niet verbrand werd,
naardien ze alleen kon ingenomen wor.
den van de zijde, waar de tempel van
Ialysus stond. De kunstlievende koning
bezocht herhaaldelijk den grooten schil der in zijn tuinhuis buiten de stad en.
voegde hem eene wacht ter zijner beveiliging toe.
Proxënus, Heo^svos , uit Boeotie,
-

leerling van Gorgias en vriend van
zeegod, die voor Poseidon de robben
volgde den jongeren Cyrus
weidt
weidt en bij Homerus met eene dochter
Idothéa op 't eiland Pharos (eene dag - tegen ArtaxerxesA Mnemon.
, u r ei i u s , uit Hispareis verwijderd van den Nijl) , bij Ver niePrudentius
, de beste christendichter der rom.
hus op t eiland Carpathus (tusschen
treta en Rhodus) woont, des middags letterkunde (± 380 n. C.).
zijne kudde aan strand drijft en zich IPrusa , II€Oov"oa, nu Brussa, groots
onder de koele rotsen ter ruste vlijt. I stad in 't W. van Bithynie , aan de
Alwie de toekomst uit zijn mond ver- N.zijde van 't Olympusgebergte.
Prusias , HLoovoías. 1) Koning van
nemen wilde , moest hem in dien slaa n
verrassen. Wel veranderde hij zich Bithynie (± 228-186) , regeerde met
alsdan in allerlei monstergestalten , J beleid en oorloogde voorspoedig tegen
maar ziende dat toch alle tegenkanting de Byzantijnen en tegen de Gallen aan
vruchteloos was, hernam hij zijne eigen den Hellespont. — 2) Zoon en opvolgedaante en verkondigde onfeilbare I ger des vorigen (± 186-148) , gedroeg
waarheid. In latere verhalen komt zich onvoorwaardelijk naar 't goedvin Proteus voor als een oud -aegyptisch den der Romeinen , besloot uit laagkoning, die o. a. Paris, bij zijn ver- hartig staatsbelang hun Hannibal, die
i de zich onder zijns vaders hoede gesteld
trek uit Aegypte naar Troje, in
plaats van Helena een haar gelijkend I had, uit te leveren (183) , aan welk
-

I

Pteleum.

Psammenitus.
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gevaar deze zich door vergif onttrok. I van 3 koningsdochters , die door hare
Prusias oorloogde gelukkig tegen Eu- schoonheid den naijver van Aphrodite
ménes II en Attálus II van Pergámum, opwekte. Om zich te wreken , zond
met wien bij , op last der Romeinen , de godin haren zoon Eros uit , om haar
vrede sloot (154). In een oproer te voor den leelijksten aller mannen in
Nicomedia gedood , werd hij door zijn liefde te ontsteken. Doch zelf door
zoon Nicomédes opgevolgd.
hare bevalligheden betooverd, verborg
Psammenitus , koning van Aegypte , Eros haar in een lusthof, waar hij haar
zoon van Amasis, werd in de 7de maand des nachts , hoewel onbekend en ongezijner regeering door .Cambyses bij Pe- zien , bezocht. Door de inblazingen
lusium overwonnen (525) en tot perzisch I harer wangunstige zusters, alsof ze een
landvoogd van Aegypte aangesteld , monster beminde, liet Psyche zich ver doch later wegens afval ter dood ver- leiden, om Eros, tegen zijn verbod, in
den slaap bij 't licht eener lamp te beoordeeld.
In de overstelping van vrees
Psammetichus . 1) Eigenlijk P s a m- I spieden.
en vreugde viel er een druppel heete
tik , een der 12 onderkoningen (dodeuit de lamp op den schouder van
carchen) , die in naam van 't assyrische olie
den god , die er door ontwaakte en
rijk Aegypte bestuurden. Na de ver
Ontroostbaar over dit
driving der Assyriers voerde hid met haar verliet.
doolde zij de geheele aarde rond
de 11 mederegenten een jarenlangere gemis
en ging van tempel tot tem pel om
strijd om de kroon , behaalde ten slotte
haren minnaar te zoeken. Ten laatste
de overwinning en werd de stichter toog
ze naar 't paleis van Aphrodite;
der saïtische dynastie, die voor Aegypte I maar deze
behandelde haar als slavin
een nieuwe periode van binnen- en I
lei haar den zwaarsten arbeid op,
buitenlandsche politiek opent. Psam- I en
ware had Eros
zoodat ze bezweken
,
,
metichus bevorderde in zijn lange re- haar
niet in t geheim en onzichtbaar

geering (+ 655-610) zooveel mogelijk
't vrije verkeer met de Grieken, knoopte
• handelsverbintenissen aan en nam ter
bevestiging der bestaande orde van
zaken vreemde huurtroepen , met name
Ioniërs en Cariërs , die hem mee op
den troon gebracht hadden , in dienst.
Weinig goeds beloofde zich van dezen
maatregel de bevoorrechte soldatenkaste, die dan ook, volgens Herodotus,
ten getale van 240.000 strijdbare manreen , zonder zich te laten verbidden ,
naar Aethiopie verhuisde. Tot uitbreiding der handelsmacht ondernam Psammetichus meer dan één veldtocht tegen
de naburige, zoo gunstig gelegen kuststeden der Philistijnen en veroverde
o. a. na een beleg van 29 jaren 't sterke
Azótus (Asdod). Ook liet hij zich veel
aan den bloei der kunst gelegen liggen
en stichtte tal van fraaie gebouwen o.a.
te Memphis , dat , hoewel Sais de residentie werd , toch de hoofdstad des
rijks bleef,
Psóphis , Vcv^pís, stad in 't N.W.
van Arcadia, bij de rivier Erymanthus.
PsyChc, Pvy „ziel ", de jongste

getroost en gesterkt.

Met behulp va
van

den god overwon ze eindelijk Aphrodite's naijver en haat , om voor eeuwig
met Eros vereenigd te moorden. In dit
bekoorlijk verhaal is , naar de gewone
opvatting , Psyche 't zinnebeeld der
ziel, die door beproevingen gelouterd
de hoogste gelukzaligheid deelachtig
wordt. De beeldende kunst stelde haar
als een meisje met vlinderwieken of
als een vlinder voor, te midden van
d e Bene of andere episode uit haar aan
Eros verpand leven.
Psyll i , !t ot , libysche volkstam
in 't binnenland van Cyrenaica , volgens
Herodótus onder 't zand der woestijn
begraven, hoewel bij lateren nog en
wel door slangenbezwering bekend.

Psyttalia , VvrrcV sta , rotsachtig ei-

in de Saronische golf, tusschen
den Piraeus en Salamis.
Pteleum, Hie)eóv. 1) Nu Ptelia,
oude havenstad van Pathiótis in Thessalie, op den uitersten Z.W.hoek der Paga saeïsche golf. -- 2) Sterkte op de Ionische kust, onder 't gebied van Erythrae.
landje

Ptolemaeus.

Ptolemaeus.

Ptolemaeus , Hro2e uaZos. I. Koningsnaam in Aegypte. 1) L a g i (Aaytóns), ook S ot er (acozge „redder"),
zoon van Lagus en Arsine , koos na
den dood van Alexander d. G. (323) ,
wiep hij op alle veldtochten in Azie
met roem vergezelde , Aegypte als zijn
deel van 't wereldrijk en voerde , ter
bevestiging zijner macht, aanhoudende
oorlogen om 't bezit der naburige landen Cyrene , Palestina, Phoenicie en
Coele-Syrie. In Antigónus en zijn zoon
Demetrius Poliorcétes vond hij hardnekkige vijanden te land en ter zee. Na
een verijdelde poging om Griekenland
te bevrijden en na 't verlies van Cyprus
(306) slaagde hij er (305) in , om Rhodus uit de handen van Demetrius te
redden (van waar zijn eernaam oco>rne
en besliste bij Ipsus (301) de overwinning. der verbondenen op Antigónus.
Sedert leefde Ptolemaeus geheel en met
de beste gevolgen voor de bevordering
van den inwendigen bloei van Aegypte,
dat hij tot middelpunt der toenmalige
wereld verhief. De belangen van kunst
en wetenschap, van handel en zeevaart
behartigde hij met echt -grieksche en
echt - koninklijke onbekrompenheid, lokte
geleerden en geletterden van elders aan
zijn hof te Alexandrie en stichtte ten
hunnen behoeve 't beroemde Museum.
Ook stelde Ptolemaeus te midden der
staatsbeslommeringen op voortreflijke
wijze de.. daden van Alexander te boek
in een werk, dat nog alleen uit Arrianus bekend is. Na een gelukkige
regeering deed hij 2 jaren vóór zijn
dood afstand van de kroon ten gunste
van zijn jon gsten zoon Ptolemaeus Philadelphus (285). — 2) P h i l a d e l p h u s,

afvalligen halfbroeder Magas afstaan,
sloot met de Romeinen een verbond en
bracht de langdurige vijandelijkheden
met Syrie door 't huwelijk zijner dochter Berenice met Antigónus II ten
einde. De luister zijner regeering werd
door de ongebondenheid van zijn familie- en hofleven verdonkerd. — 3) E ue r g é t e s, e? ee7ÉZY1S „weldoener"
(247-222) , oudste zoon en opvolger
des vorigen , verklaarde kort na zijne
troonsbeklimming Seleucus II koning
van Syrie, den moordenaar zijner zuster
Berenice , den oorlog en drong zegevierend tot aan de grenzen van Bactrie
en Indie door. Ten gevolge van oproerige bewegingen naar zijn eigen land
teruggeroepen , bracht bij uit Perzie
de door Cambyses geroofde beelden van
aegyptische goden in hun voormalige
tempels terug (van waar zijn bijnaam
Euergetes) , behield met behulp eener
ontzaglijke vloot de kustlanden en een
groot gedeelte van Syrie in zijne macht,
strekte Z.waarts zijne veroveringen tot
in Aethiopie uit en hereenigde Cyrene
met Aegypte. Ook in liefde voor kunsten en geleerdheid stond hij voor zijn
vader niet onder , maar was evenzeer
aan zingenot verslaafd. — 4) P h i 1 o-
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pJaM pos „broederlievende" (285247) , zoon des vorigen bij Berenice,
voerde, op 't voetspoor zijns vaders,
wiens liefde voor kunst en letteren hij
in volle mate overgeërfd had, Aegypte's
welvaart en macht in top, legde groote
sommen aan de verrijking der alexandrijnsche boekerij te koste, vereenigde
in 't Museum al de letterkundige vermaardheden en liet de boeken van 't O.
T. in 't grieksch vertolken. Met oorlogen liet Ptolemaeus zich weinig en
ongaarne in, moest Cyrene aan zijn

p á t o r, gfc;,o2ázcoe „vaderlievende"
(222-205) , oudste zoon en opvolger
des vorigen , bezat noch de deugden
noch de gaven zijner voorzaten, liet uit
argwaan zijne moeder Berenice, zijn
broeder Magas en zijn oom Lysimáchus
ombrengen , terwijl hij 't staatsbestuur
aan onwaardige gunstelingen (Sosibius
en Agathoeles) overliet en de uitgezochtste lusten botvierde. Wel versloeg
hij in persoon Antióchus van Syrie bij
Raphia (217) , doch kon zich op den
duur alleen door 't hernieuwd verbond
met Rome beveiligen. Uit gewoonte en
mode meer dan uit waarachtige belangstelling bevorderde hij de studie der
letteren. — 5) Epiphanes, ÉrLgpavi7s „doorluchtige" (205-181) , zoon
en opvolger des vorigen, gedurende
wiens minderjarigheid Antióchus III
van Syrie en Philippus III van Macedonie Aegypte met zegevierende wapens
bevochten. zoodat ze eerst door tegenbevel der Romeinen, die den jongen
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vorst in hunne hoede namen , uit de zoon Ptolemaeus (Eupátor). Van 't beveroverde landen teruggedreven wer- gin tot het einde voerde hij een schrikden. Op zijn 14de jaar aanvaardde bewind, waardoor hij een geesel en
Ptolemaeus de regeering na de plech- een gruwel werd voor zijne onderdanen,
tige kroning in den tempel van Phtha die hem dan ook verdreven en Zijne
te Memphis 196 ; doch stelde al te gemalin tot koningin uitriepen (130).
Cyprus gevlucht
punsti verwachting
verwachti ^ die er Naar C
doodde Ptoleras de gunstige
g
van hem gekoesterd werd, te leur en maeus in blinde woede zijn eigen zoon
verhaastte door een in alle opzichten Memphites , wiens hoofd en handen hij
slecht bestuur 't verval van Aegypte, de moeder zelve toezond. 't Duurde
dat weldra alle buitenlandsche bezittin- echter niet lang of hij zag zich , nadat
gen , op Cyprus en Cyrene na, verloor. Cleopatra op hare beurt verdreven was,
Terwijl hij zich tot een oorlog tegen op den troon hersteld (127). Met al
zijn schoonvader Seleucus IV van Sy- zijne ondeugden en gebreken vereenigrie, ter herovering van 't hem als bruids- de Physcon de zijn geslacht aangeboren
gift beloofde Coele-Syrie , toerustte , liefde voor de letteren. — 8) Sot er II,
werd hem , te midden van 't klimmend gew. Lathyrus , Aa0vos (117-107
misnoegen zijner onderdanen, vergif en 89--81) , zoon des vorigen, regeerde,
toegediend. — 6) P h i l o m è t o r, qn) o- volgens zijns vaders wil , te gelijk met
„moederlievende" (181-146) , zijne moeder Cleopatra, die hem echter
u17
oudere zoon en opvolger des vorigen , (107) naar Cyprus verdreef. Na haren
stond als kind onder de voogdij zijner dood (89) door de Alexandrijnen terugmoeder Cleopatra , vervolgens van Eu- geroepen , regeerde hij sedert in rust
laeus en Lenaeus, die zich in een onbe- tot aan zijn dood (81). Thebe, de eenige
raden oorlog met Antióchus IV van Sy- stad , die weigerde hem te erkennen,
rie waagden en bij Pelusium eene vol- werd na een driejarig beleg voor een
slagen neerlaag leden (171). De jonge deel verwoest. -- 9) A 1 e gander I
koning viel in handen van Antióchus , (107-89) , jongste zoon van Ptolemaeus
die zich te Memphis als heer en meester Physcon en Cleopatra, met welke hij
van Aegypte kronen liet, doch, bij Alex- na de verdrijving van zijn broeder Laandrie teruggeslagen , 't land ruimde en thyrus de regeering deelde. Door hare
alleen Pelusium bezet hield. Toen hij valstrikken bedreigd , liet hij deze uit
andermaal zegevierend Aegypte binnen- den weg ruimen , werd door burgerij
trok, zag hij zich op bevel der Romei- en soldaten uit Alexandrie verjaagd en
nen (168) tot den onverwijlder aftocht vond in een zeegevecht tusschen Lycie
gedwongen. Weldra echter (164) werd en Cyprus den dood. — 10) D i o n T-Philometor door zijn jongeren broeder sus , dcóvvoos, gew. A ul è t e s , avPhyscon, met wiep hij sedert 170 de re- 2gzhs „fluitspeler," (80-51), natuur geering deelde , verdreven en eerst door lijke zoon van den verdreven Ptolemaeus
de tusschenkomst der Romeinen in zijn Lathyrus , nestelde zich in Aegypte,
wettig gezag hersteld. Later (149) tot wist door geweld van wapens de kroon
hulp van Demetrius II met een sterke te bemachtigen en kocht de formeele
land- en zeemacht naar Palestina opge- bekrachtiging zijner gewaande rechten
trokken, verdreef hij Alexander Balas van de Romeinen voor goud, dat hij
uit Syrie en liet zich te Antiochie tot de onderdanen bij wijze van belastingen
koning uitroepen , maar bezweek te afperste. Door 't misnoegde volk (58)
midden zijner overwinningen aan de uit Alexandrie verdreven , begaf hij
gevolgen eener wonde. — 7) E u e r- zich naar Rome om hulp en steun;
g é t es II of P h y s c o n, pverxwv doch eerst 55 liet Aulus Gabinius , pro,,dikbuik" (146 117) , broeder en op- consul van Syrie, zich door Pompejus
volger des vorigen, verzekerde zich bewegen, hem gewapenderhand in Ae't onbetwist bezit van den troon door gypte terug te brengen. Ter nauwer't huwelijk met de koningin-weduwe nood hersteld, nam hij bloedige wraak
Cleopatra en door den moord van haren op zijne tegenpartij en spaarde niet eens
-
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Publilius Volero.

't leven zijner dochter Berenice, die
intusschen door 't volk met de hoogste
macht bekleed was geworden. -- 11)
D i o n y s u s (51--47), oudste zoon des
vorigen , deelde , volgens des vaders
wil , de kroon met zijne zuster Cleo..
pátra , die echter na 3 jaren door de
rijksbestuurders Pothinus en Achilles
verdreven werd en met een in Syrie
verzameld leger in Aegypte viel. Caesar
op dat p as in Aeg ypte aangekomen
verklaarde , ter liefde van Cleopatra,
Pothinus den oorlog en nam Ptolemaeus
gevangen. Weder op vrije voeten geraakt, hervatte deze den strijd, werd
verslagen en verdronk in den Nijl. —
12) P u e r „kind" , jongste zoon van
Ptolemaeus Aulétes , door Caesar na
den dood van zijn ouderen broeder (47)
tot mederegent zijner zuster Cleopatra
aangesteld en door deze (43) om hals
gebracht.
II. Koningsnaam elders. 1) A 1 or i t e s , Ai co leis „van Alórus," stiet
zijn half broeder Alexander II (367) van
den macedonischen troon en werd door
Perdiccas III uit den weg geruimd
(364). — 2) A pi o n , Aiticwv , koning
van Cyrene (117 — 96) , vermaakte 't
rijk aan 't rom. volk. — 3) C e r a uU u s xe avvós „bliksem," oudste zoon
van Ptolemaeus Lagi, werd door zijn
vader van de regeering uitgesloten en
zocht zijn fortuin in Thracie bij Lysimáchus, aan wiens edelen zoon Agathoeles hij 't onverdiende doodvonnis
voltrok (283) , ruide , naar Syrie gevlucht , Seleucus tegen Lysimachus op,
doch bracht, zoodra Seleucus Macedonie veroverd had, dezen zijn weldoener
om 't leven en beklom den macedonischen troon (280). Nog tenzelfden jare
viel hij tegen de Gallen.
Ptolemaeus, Claudius, Ilzo ie ^Cac"os ó K1 a 3 tos , beroemd meet-,
sterre- en aardrijkskundige te Alexan drie (± 140 n. C.) , wiens encyclopedi-

ook Ace, 4x,1, Acco in 't 0. T., nu
Acca of St. Jean d'Acre, van oudsher
beroemde vesting op de kust van Phoenicie , ten Z. van Tyrus , ten N. van
den berg Carmel , aan eene met bergen
omgeven baai gelegen, door Ptolemaeus
Lagi vergroot en verfraaid. -- 2) Kleine
havenstad van Midden -Aegypte in den
Nomos Arsinoïtes , aan 't groote kanaal
ter W.zijde van den Nijl , bij het
tegenw. EI Lahoem. — 3) H e r m i i
(`E,oge ov) , stad in Boven -Aegypte,
op den W. Nijloever (bouwvallen bij
Mensjeh). —4) Theron of Epithé-

sche werken eeuwen lang bij Christenen
en Arabieren de hoofdbronnen of liever
de orakels waren bij de beoefening der
vakken, in welke hij zijne tijdgenooten
ver overtrof.
Ptolemais, HroAsuais. 1) Vroeger

ras (t9 d>v, q É2r theac) , havenstad
aan de Roode zee , op de kust der
Troglodyten. --- 5) Vroeger Scylax als
haven der stad Barca, later eene der 5
groote steden van Cyrenaica, op de
N.W. kust (bouwvallen bij Tolometa).

Ptolomaeus = Ptolemaeus.

Ptóum , Hrcpov, gebergte in Boeotie, grenst W.waarts aan den Helicon
tusschen 't meer Copdis en de euboische
zee, met een wijdvermaard orakel van
Apollo (Ilrcoos) op een der 3 toppen.
Ptyehia , `Hrvxía, klein eiland in
de Ionische zee tusschen Corcyra en
Epirus ; nu Vido.
Publieóla, P. Valerius, hielp de
Tarquiniussen uit Rome verdrijven en
werd, na 't vertrek van Collatinus,
den consul Brutus tot ambtgenoot toegevoegd (509) , betoonde zich in oorlog
en in vrede steeds een echt Romein
en den eerenaam van Poplicola ,,volks vriend" ten volle waardig en bevestigde
Rome's vrijheid zoowel door volksgezinde wetten als door overwinningen,
die hij als consul (508, 507, 504) op
de. naburige vijanden bevocht. Bij zijn
dood (503) werd hij algemeen betreurd.
Publilius Philo, rom. veldheer in
den samnitischen oorlog , dictator 339,
-

consul 327 , 320 , 315 , die 339 door
zijne wetsvoorstellen (leges Publiliae)
o. a. de plebiscita of besluiten van 't
plebs tot populiscita of volksbesluiten
verhief en beide van de bekrachtiging
der patrum auctoritas ontsloeg.
Publilius Voleiro, bracht als tribuun
(472 en 471) eene- groote hervorming
in den rom. staat te weeg door de wet

Pudicitia.

Pylades.

(lex Publilia) , waarbij bepaald werd,
dat de plebejische overheden in de concilia plebis, dus door de plebejers zelve
gekozen moesten worden.
Pudicitla, godin der eerbaarheid,
te Rome in 2 kapellen, in de eene
onder den naam van P. patricia , in
de andere onder dien van P. plebeia
vereerd.
Pulerum promontorium , kaap op
de N.kust van 't carthaagsche grond
-gebidnN.Afrca
Pupiénus Maximus, M. Clodius,
handwerkerszoon , die tot de hoogste
krijgs- en staatsambten opklom , 238
n. C. door den senaat tot keizer verkozen en in 't zelfde jaar door de soldaten te Rome vermoord werd.
Pupius , rom. dichter van treurspelen, die door Horatius met den naam van
lacrimosa poemata bestempeld worden.
Pura, Hoi LOa „stad ", hoofdstad van
G-edrosie, naar de grens van Carmanie
toe gelegen.
Purpurarïae insulae, groep van ei -

aan. Caligula sloeg zijn beruchte schipbrug over de bocht tusschen Puteoli
en Baiae. De naburige heuvels leverden een bijzondere soort van aarde,
die , met kalk vermengd, hard wordt
als steen. Puteoli werd 194 tot rom.
kolonie verheven en als zoodanig onder
de keizers meer dan eens op nieuw bevolkt, later (410 n. C.) door Alarik,
455 door Genserik , 545 door Totilas
verwoest, doch telkens spoedig herbouwd. Nu Puzzuoli met vele merkwaardige overblijfselen der oude stad.
Pydna, Hv^va, stad van Pierie in
Macedonie , grieksche kolonie met eene
haven aan de Thermaïsche golf, werd
door de macedonische koningen onderworpen , doch stond meermalen op. Bij
Pydna behaalde Aemilius Paulus de
beslissende overwinning op koning
Perseus (168).
Pygéla, ra IlvyeAa, kleine stad op
de kust van Ionie.
Pygmaei , Hvy,uaiot , van nvyµri
„vuist" (18 vingerbreedten, &áxzv2oe,
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oceaan , ten 132 duim) , fabelachtig volk van dwergen in de Ilias vermeld, die aan de
Puteolánum , landgoed van Cicero boorden van den Oceaan woonden en
nabij Puteoli , waar hij de Quaestiones in de lente door de kraanvogels belanden in den Atlantischen
N.W. van Africa.

Academicae opstelde • en waar keizer
Hadrianus begraven werd.
Puteolánus sinus, diepe golf aan de
kust van Campanie tusschen 't promontorium Misènum en Minervae , naar
de stad Puteóli genoemd , vroeger
Cumanus sinus , nu golf van Napels.
PuteÓIi, beroemde zeestad van Campanie, op eene landtong aan de O.zijde
der golf van dien naam , door 't westelijker gelegene Cumae (521) onder den
naam van Dicaearchia gesticht, doch
door de Romeinen, wegens hare talrijke bronnen of de kwalijk riekende
minerale wateren in den omtrek, Puteoli
herdoopt. Aan hare heerlijke, door een
ver in zee uitstekenden dam beveiligde
haven had zij, als middelpunt van den
alexandrijnschen en spaanschen handel
met Italie, bovenal een ongemeene
welvaart te danken. Ook lokte de bekoorlijke ligging en 't zachte klimaat
de rom. grooten derwaarts en de kei
legden er reusachtige bouwwerken-zers

oorloogd werden. Lateren brachten
ze naar 't binnenland van Africa., naar
Aethiopie , naar de bronnen van den
Nijl , sommigen naar Indie of wel naar
't hooge Noorden over. De kunst stelde
ze gaarne in kluchtige tegenstelling
met Herácles voor. Bij Ovidius Pygmaea mater, Oenoe of Geráne , koningin
der Pygmaeën , door Juno in een kraanvogel herschapen.
Pygmalion , Hvy,uaAtow. 1) Koning
van Cyprus , kleinzoon van A gènor ,
vrouwenhater, die op een door hem
zelven van ivoor vervaardigd meisjesbeeld verliefde en Aphrodite smeekte,
er ziel en leven in te storten. Toen
dit gebeurd was , huwde Pygmalion
't meisje, dat de moeder van Paphus
werd. — 2) Zoon van Belus, bracht
Sichaeus, den echtgenoot zijner zuster
Dido, verraderlijk om 't leven (zie DIDO).
Pyládes, Hv).a . 1) Zoon van
den phocensischen koning Strophius en
Anaxibia, boezemvriend van Orestes,
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wiep hij zoowel bij de volvoering van
den moordaanslag op Clytemnestra en
Aegisthus als in de dagen zijner zwerftochten tot in Tauris, waar hij voor
hem sterven wilde , broederlijk ver
wiens zuster Electra hij-gezldn
vervolgens huwde (zie oRESTES). —
2) Beroemd balletdanser onder Augustus.
Pylae, Ht at „poorten ", bergpas in
't algemeen. 1) = Thermopylae. —
2) A 1 b a n i a e= Caspiae (zie ald.). —
3) Caucasiae (zie CAUCASUS). —
4) S y r i a e (zie AMANUS).
Pyl é n é , IIv^ áv1, 't latere Proschium
(zie ald.).
PyNos, lIt5los, stad 1) in 't N. van
Elis , vlak aan den berg Scollis , 7080 stadien van de stad Elis , op den
weg naar Olympia, nabij de samen-

Pyrrha.
onzekeren leeftijd (Pro-

rograaf) van
pertius : P. parva vindicat arte locum).
Pyrenaei montes, bergketen, die
van de Middell. tot de Atlantische zee,
tusschen Gallie en Hispanie , van 't Z.O. naar 't N.W. loopt en zich langs
de Caintabrische zee onder den naam
van Saltus Vasconum en verder W.waarts onder dien van mons Vindius
of Vinnius over de N.kust van Hispanie voortzet.
Pyréné , Ilvo^v i. 1) = Pyrenaei
montes. — 2) Stad aan den voet der
Pyrenaeën op de kust tusschen Narbonne en kaap Creus , middelpunt van
handels- en zeeverkeer.
Pyrénes promontorium , nu kaap
Creus, Z.00stelijkste uithoek der Pyrenaeën in Hispania Tarraconensis, nabij
de grenzen van Gallie , met een tempel
vloeiing der rivieren Ladon en Penèus, van Venus (Pyrenaea) , van daar ook
— 2) van Triphylia in 't Z. van Elis, Veneris Promontorium geheeten.
Pyrétus , Hvoszós, rivier in Scythie,
± 30 stadiën van de kust, volgens
Strabo de zetel van den grijzen koning N. zijtak van den Ister , nu Pruth.
Pyrgi . 1) Hl Loyot , -os , zuidelijkste
Nestor , ten W. van den berg Minthe,
ten N. van Lepréum, werwaarts de stad van Triphylia in Elis nabij de
inwoners al vroeg verhuisden, — 3) in grens van Messenie. — 2) Hvv gyoc,
't Z.W. van Messenie, aan den voet oud-pelasgische stad op de kust van
van den berg A egaléos , gew. voor de Etrurie , aan den straatweg van Rome
stad van Nestor gehouden , later een naar Centumcellae , door handel en zeeweinig Z.waarts naar kaap Corypha- verkeer bloeiende haven en stapelplaats
sium, vlak tegenover 't eilandje Sphac- van Caere , nog herkenbaar uit overteria , verlegd , met de heerlijkste haven blijfselen van cyclopische muren , van
van Griekenland; nu Navarino. In den den eens door zijn rijkdom beroemden
peloponnesischen oorlog werd Pylos tempel van Ilithyia en uit aloude gramerkwaardig , toen de Atheners onder ven bij de haven St. Severo.
Demosthénes 425 op kaap Coryphasium
Pyrgotéles, HvoyorÉ,, , beroemdaan de Z.zijde der haven een fort bouw- ste graveur ten tijde van Alexander
den. Alle pogingen der Spartanen om d. G. , wiens zegelringen hij vervaarhen van daar te verdrijven mislukten; digde.
ten slotte nam Cleon de spartaansche
Pyrgus = Pyrgi no. 1.
troepen, die op Sphacteria geland waPyriphlegéthon = Phlegéthon.
ren, gevangen.
Pyrrha, Ilveea. 1) Dochter van
Pyramus, Hts c uos. 1) Zie THIS- Epimètheus en Pandora , gemalin van
BE. — 2) Nu Djioen, Bene der hoofd - Deucalion (zie ald.). — 2) Stad in 't
rivieren van Klein-Azie, die, in Catao- W. van Lesbos, in 't binnenste der
nie op den Antitaurus ontsprongen, een gelijkn., van de Z.W.zijde diep insnijtijd lang onder de aarde doorvloeit, dende baai (Euripus Pyrrhaeus) en dienzich een weg door den Taurus baant volgens in 't smalste gedeelte van 't
en in een Z.W. koers onder Mallus in eiland gelegen, met een goede haven.
Cilicie met een ongeveer 600 voet Bree- — 3) Stad en voorgebergte van Phthiden mond de zee bereikt.
ótis in Thessalie, aan de Pagasaeïsche
Pyreieus, miniatuurschilder (rhypa- golf, op de grens van Magnesia, met
-

Pyrrho.

Pythagoras.

de 2 eilandjes Pyrrha en Deucalion in
't gezicht.
Pyrrho, HI gecov, van Elis, grieksch
wijsgeer, leerling van Stilpo en vriend
van Anaxarchus, met wien hij denklijk
Alexander d. 0-. naar Azie volgde, een
man van edele inborst en zuivere zeden
zoowel als van diepzinnigen geest. Volgens Pyrrho's door Timon van Phlius
te boek gestelde leer, de sceptische of
pyrrhonische geheeten, bezit menschelijke kennis objectieve noch subjectieve
waarheid , als zijnde ze aan onoplosbare
tegenstrijdigheden en allerlei twijfelingen (o e''ts) onderhevig. In deugd
en zielerust (d rcWMta) achtte hij alleen
duurzaam geluk op aarde gelegen.
Pyrrhus, Ilv000s. 1) = Neopto
lémus (zie ald.). — 2) Koning van
Epirus , zoon van Aeacides en Phthia,
werd op zijn 12de jaar (307) onder
voogdij op den vaderlijken troon gebracht, doch op aanstoken van Cassander door de Molossiers (302) verdreven.
Onder de vanen van zijn zwager Demetrius Poliorcètes kweet hij zich met
eer in den slag bij Ipsus (301) en ver
na de neerlaag als gijzelaar aan-toefd
't hof van Ptolemaeus Lagi, die hem
zijne stiefdochter Antigóne ten huwelijk
gaf en met troepen ondersteunde, waardoor hij zich in staat gesteld zag e
verloren kroon te herwinnen (295).
Sedert speelde Pyrrhus, met de wapens
in de hand, onder afwisselende lotgevallen eene hoofdrol op het staatstooneel,
nam Ambracie en Acarnanie in bezit,
ontrukte (291) Macedonie aan Demetrius
Poliorcetes, om 't evenwel na 7 maan
aan Lysimáchus , die vervol--denwr
gens ook Epirus bestookte, te verliezen
en verleende 280 de Tarentijnen op
hunne roepstem niet ongaarne hulp
tegen Rome. Met een geoefend leger
van 20.000 man voetvolk, 2000 boogschutters, 500 slingeraars, 3000 ruiters
en 20 olifanten naar Italie overgestoken , versloeg hij terstond den consul
Valerius Laevinus in een hevig, door
den aanval zijner olifanten beslist gevecht bij Heraclèa en drong tot in
't gezicht van Rome door, zonder den
senaat bij monde van Cinéas (zie ald.)
tot vrede te kunnen bewegen, behaalde

in den tweeden veldtocht (279) bij Asculum nogmaals de overwinning op de
consuls Decius Mus en P. Sulpicius.
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Daar hij echter zelf weder gevoelige
verliezen geleden had en door Tarente
flauw ondersteund werd , greep hij de
gelegenheid om de Sicilianen tegen de
Carthagers te helpen gretig aan. Twee
jaren doorkruiste Pyrrhus Sicilie zegevierend (278-276) en vatte 't stoute
plan op om naar Africa over te steken,
doch keerde, door de Sicilianen wegens
zijn despotiek bewind in den steek gelaten , naar Italie terug, om tegen
Rome op nieuw zijn geluk te beproeven.
Bij Beneventum leed hij (275) tegen

den consul Curius Dentátus eene volslagen neerlaag, die hem met een overschot van 8000 man voetvolk en 500
ruiters tot den aftocht dwong. In Epirus teruggekeerd, veroverde hij (273)
als met een tooverslag 't door Antigenus
in bezit genomen Macedonie en trok
in zijn onverzadelijken strijdlust onverwijld den Peloponnesus binnen. Sparta,
't eerste doelwit van zijn aanval, stelde
zich heldhaftig te weer. Onverrichter
zake opgebroken en van alle zijden
besprongen , overrompelde hij Argos.
Te midden van een straatgevecht met
de troepen van den bij tijds toegesnelden Antigónus werd hem door een van
boven neergeslingerden baksteen de
nekspier verlamd en door een der aandringende soldaten 't hoofd afgehouwen
(272). Pyrrhus was groot van lichaam
en geest, de ridderlijkste en dapperste,
maar tevens vermetelste veldheer en
een der edelste vorsten zijner. eeuw.
Zijn krijgskundige geschriften werden
in de oudheid hooggewaardeerd. —
3) Kleinzoon des vorigen , zoon van
Alexander II en Olympias , koning van

Epirus (± 250).

Pythagoras, IZv8ayoeas. 1) Grieksch
wijsgeer van Samos uit de 6de eeuw
v. C. , wiens leer en leven niet met
zekerheid bekend zijn, begaf zich al
vroeg (volgens de overlevering) naar
't Oosten, met name naar Aegypte,
om zich met de eeuwenheugende wijs
priesters bekend te maken.-heidr
Van een mystieken geest doortrokken
en als door hooger geest bezield, trad

22
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Quadi.

hij op als profeet, die de verborgen
krachten der natuur kende en macht
bezat over de zielen der menschen. Te
Croton , waar hij , wegens zijn buitengewone begaafdheden , met open armen
ontvangen was, verkondigde Pythagoras met priestergezag te midden van
ziel- en zinverheffende ceremonies aan
duizenden , waaronder ook vrouwen,
een gestrenge, diepzinnige zedeleer en
aristocratische staatsbeginselen, verbond
de bloem der bevolking aan zijn persoon
en stichtte eene orde van 300 ingewi'J
den, die, door jarenlange oefening in
de harde leefregelen en in de diepe
geheimenissen der secte beproefd , als
zendelingen Beneden-Italie doorkruist en , zich door fijnberekende middelen
in een reuk van heiligheid wisten te
brengen en in meer dan ééne stad 't
oppergezag deelachtig te worden. Pythagoras zelf, door den zedelijk -godsdienstigen geest van zijn leerstelsel gerugsteund, herschiep Croton, aan 't
hoofd van den adel , binnen korte jaren
in een half-spartaansche republiek, doch
werd ten laatste door de volkspartij
met zijn geheelen aanhang uitgedreven
en stierf denklijk te Metapontum hoogbejaard. Nopens de wijsbegeerte van
Pythagoras, die geen geschriften naliet,
is alleen uit latere berichten bekend,
dat hij aan de zielsverhuizing geloofde,
dat hij uit de getallen den oorsprong
en 't wezen aller dingen verklaarde en
de harmonie der sfeeren leerde. De
zoogenaamde gulden spreuken (X Lovaii
^xq) van Pythagoras dagteekenen uit

lateren tijd. --- 2) Van Rhegium, een
der groote beeldhouwers van Grieken
bij voorkeur kamp -land(±-450),ie
vechters , doch even meesterlijk goden
en helden beitelde.
Pythéas , Hvóras. 1) Atheensch
demagoog en redenaar, vinnig bestrijder van Demosthenes. — 2) Van Massilia , beroemd zeevaarder uit den tijd
van Alexander d. G. , die op eene eerste
ontdekkingsreis van Gades naar Thule
stevende , op eene tweede de monden
van den Tanáis (Don) bereikte. Van
'S mans werken is te weinig bekend,
om de hoogst ongunstige, mogelijk
overdreven uitspraken van Polybius en
Strabo te kunnen toetsen.
Pythia, Hvtía, priesteres van den
delphischen tempel. Zie DELPHI .
Pythïus, Ilutcos, bijnaam van den
delphischen Apollo (bij Horatius

incola

Fythius).

Pytho , Hv ch. 1) Oudste naam der
landstreek rondom den Parnassus in
Phocis. — 2) = Delphi , waar de pythische spelen ter eere van Apollo, die
den draak Python overwonnen had,
gevierd werden.
Python , H ow, een monsterachtige
draak, uit het na den zondvloed van
Deucalion op aarde achtergebleven slijk
gesproten, bewaakte in de kloven van
den Parnassus 't orakel van Themis
te Delphi - en werd door Apollo, toen
hij zich in bezit van 't orakel stelde,
gedood.

Pyxus = Buxentum.

Quadi , machtige en deppere volk- van de Iazyges Metanastae , ten N.
stam van suebisch ras in't Z.O. van Ger- van Pannonie , ten O. van de Marcomanie (tegenw. Moravie) , tusschen 't mannen woonachtig. Sedert Tiberius
Gabretagebergte, 't Hercynisch woud, stonden ze onder de voogdij der Ho't Sarmatisch gebergte en den Donau, meinen, doch verbonden zich onder de
ten Z. van de Gothini en Osi, ten W. regeering van M. Aurelius (166) met de

339L

Quadrifrons.

Rabirius.

Marcomannen tot een hardnekkigen
oorlog , die niet dan ternauwernood
bedwongen werd (174 n. C.). Commódus vernieuwde den vrede met hen
(180) ; toch deden ze later herhaaldelijk
invallen op rom. gebied, om tegen 't
einde der 4de eeuw uit de geschiedenis
te verdwijnen.
Quadrifrons, bijnaam van den god
Janus met 4 aangezichten , waarmee
zinnebeeldig bedoeld wordt een poort
of boog met 4 doorgangen op pleinen
te Rome ten behoeve van 't druk verkeer. De ,prachtigste en grootste was
die van Domitianus op 't forum transitorium.
Quadrigarius, Q. Claudius, rom.
annalist, wiens werk met den gallischen brand begon en met den tijd van
Sulla eindigde (± 80).
Quintiiiánus , M. F a b i u s, van
Calagurris in Hispanie (40-118 n. C.),
genoot zijne opleiding te Rome , waar
hij zich als pleitbezorger en als bezoldigd leeraar der welsprekendheid (rhetor
urbis Romae) grooten naam verwierf.
Nadat hij dit ambt 20 jaren lang bekleed had, werd hij, bij zijne aftreding
(± 91) , door Domitianus met den consulstitel (ornaments consuluriu) vereerd
en vervaardigde gedurende zijne rust
het voortreflijk werk De institutione
oratoria, dat de leer der redekunde in
haren geheelen omvang stelselmatig
ontvouwt en in heldere, zuivere taal
een schat van practische en theoretische
kennis behelst. Wat er verder op naam
van Quintilianus doorgaat (o. a. de 164
declamcttiones) is stellig onecht.

Quintius Capitolinus Barbátus , T..
een der erentfeste helden uit de eerste.
eeuw der rom. republiek , consul 471,
468 , 465 , 446 , 443 , 439 , herstelde
met evenveel beleid als geluk vrede
en rust binnen en buiten de stad.
Quintus Smyrnaeus (Koivros X svo-vaios) , van Smyrna, ook o Ka f etos
(C a 1 á b e r) bijgenaamd naar Calabrie,.
waar bij Otranto zijn zoogenaamd heldendicht iá , ss' "O,urleov (Posthome- rica) , een droog en dor verslag der
gebeurtenissen na den dood van Hector
tot aan 't vertrek der Grieken uit Troje,
't eerst gevonden werd. De onbekende
maker leefde vermoedelijk in de tweede
helft der 4de eeuw n. C.
Quirinális mons. Zie ROMA.
Quirinus, de sabijnsche Mars, later
vereenzelvigd met den ten hemel gevaren Romulus , wien ter eere de Quiri
nalier gevierd werden. Dezen bijnaam.droeg ook Janus in 't oude formulier
der fetialen. 't Woord is afgeleid van
't sabijnsche quiris of curis „speer",
evenals Iuno Curitis en Quirites.
Quirites , inwoners der oud-sabijnsche stad Cures of Quiris, die onder
Titus Tatius naar 't pas gestichte Rome
verhuisden en , volgens de gewone, niet
onbetwistbare opvatting , onder den
naam van populus Domanus Quiritium.
met de Romeinen vereenigd werden.
't Enkelv. Quiris, rom. burger; meerv..
Qreirites , de rom. burgers in de nationale vergadering der comitia centuriata._
Over de afleiding en beteekenis dezer
benaming zie QUIRINUS.

,

R.
Ra, de aegyptische zonnegod, van te voren op den tribuun Appulejus
wien 't lot der geheele wereld afhangt. Saturninus gepleegden moord ter zake
Rabirius. 1) C., hoogbejaard sena- van hoogverraad (perduellio) vervolgd.
tor, werd (63) door den tribuun T. Door 't aloude gerechtshof der duumLabiénus , op Caesar's aandrijven, als viri perduellionis (in dit proces C. en
medeplichtige aan den bijna 40 jaren L. Julius Caesar) ter dood veroordeeld,
22*
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beriep hij zich op de comitia centuriata. Hoewel Rabirius door de 2
grootste redenaars Cicero en Hortensius
verdedigd werd , Iiet zich desniettemin
voorzien dat hij , uit wrok op den
senaat, ook door 't volk niet vrijgesproken zou worden. Ter goeder ure
zag hij zich nog van de doodstraf gered door eene list van den praetor Q.
Metellus Celer, die 't op den Janiculus
uitgestoken roode vaandel (vea ilium
russeum) liet inhalen, met dit gevolg
,dat de vergadering, alvorens de stemmning afgeloopen was, ouder gewoonte
op staande voet verdaagd werd. De
aanklacht werd later niet herhaald. —
2) C. Rabirius Postumus, rom.
ridder, die als handlanger van Gabinius
Aegypte uitzoog en deswege aangeklaagd , zich door Cicero , doch zonder
gevolg, verdedigen liet (54). — 3) Rom.
heldendichter onder Augustus , nog alleen van naam bekend.
Raetia , rom. provincie ten Z. van
den Donau (tegenw. Grauwbunderland,
Tirol enz.) , grensde ten N. aan Vindelicie , ten W. aan de Helvetiers , ten
0. aan Noricum , ten Z. aan Gallia
Cisalpina. Allerwege doorkruisten de
Alpen (Alpes Raeticae) dit land. De
oudste inwoners (R a e t i , 'Patrol) werden gehouden voor stamverwanten der
Etruriers , door de Celten uit Italie
verdrongen. Eerst na langen tijd en
strijd slaagden de Romeinen onder
Drusus en Tiberius in de onderwerping
van dit woeste , roofzuchtige bergvolk.
Tegen 't einde der eerste eeuw n. C.
werd Vindelicie bij Raetie gevoegd als
Raetia secunda. Eene der weinige steden van aanbelang was Tridentinum
(Trente).
Rampsinitus, `Pcgs p vtros , oud-aegyptisch koning uit de 20ste dynastie ,
van wiens schatkamer en nederdaling
in de onderwereld Herodotus wonderen weet te verhalen.
Ramses, 'Pup, eig. Ramessoe
„zoon van Ra", aegyptische koningsnaam uit de 18de, 19de en 20ste dynastie. Zie SESOSTRIS.
Raphia, `Pagpsta, -ía, zee- en havenstad in 't Z.P. van Palestina onder
Gaza, nu Repha.

Regium Lepidi.

Rasénae. Zie ETRURIA.
Raucus, `Pav"xos, stad op Creta

tusschen Gortyna en Gnossus.
Raurici , aanzienlijke volkstam in
Gallia Belgica , die ten Z. aan de Hel
aan de Sequanen, ten-vetirs,nW.
N. aan de Tribocci , ten 0. aan den
Rijn grensde, met de steden Augusta
(Augst) en Basilia (Bazel).
Ravenna , nu nog Ravenna, beroemde
stad in Gallia Cispadàna, aan de rivier
Bedesis , midden in 't moeras en 1
geogr. mijl van de Adriatische zee gelegen , had haren bloei en luister te
danken aan Augustus , die er de reede
van een der beide oorlogsvloten vestigde
en haar van kanalen , dokken , bolwerken enz. voorzag. Tegen den ondergang
van 't Westersch -rom. rijk werd Ra
als de sleutel van N.Italie , de-vena,
residentie der keizers, later der oost
koningen, vervolgens der-gothisce
exarchen en viel 752 in de macht der
Longobarden.
Rea Silvia, dochter van den albaanschen koning Numi for , moeder van
Romulus en Remus (zie ROMULUS).
Reáté , nu Rieti , oud-sabijnsche stad
in Midden -Italie, aan 't lacus Velinus
en de Via Salaria in een bekoorlijke,
als een tweede Tempe geroemde vallei
lager Reatinus) gelegen. In de nabijheid bevond zich de prachtige door
M'. Curius Dentatus met reusachtige
krachtsinspanning aangelegde waterval
(nu Cascade delle Marmore of van
Terni) ter lengte van 140 voet , door
welken 't lacus Velinus uit een midden
door de rotsen geboord kanaal in de
Nar (Nera) nederstort.
Redónes, `Pr bovss, volkstam van
Aremorica (Bretagne) met de hoofdstad
Condate (Rennes).
Regilium , oud-sabijnsch landstadje,
van waar 't geslacht der Claudiussen
herkomstig was, later nergens meer
vermeld.
Regillus. lacus, meer in Latium ten
0. van Rome, in 't gebied van Tusculum , aan de Via Lavicana, door de
overwinning der Romeinen op de Latijnen (496) beroemd.
Regium Lepidi (Lepidum) , nu Reg-
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gio , stad der Bojen in Gallia Cispadána tusschen Mutina en Tanétum.
Regulus. 1) M. A t i l i u s, overwon
in zijn eerste consulaat (267) de Salentijnen, in zijn tweede (256) de carthaagsche vloot bij Heracléa (op Sicilie),
trok , naar Africa overgestoken , zegevierend tot vóór de poorten van Carthago, doch werd door den lacedaemonischen veldheer Xanthippus , die met
zijn huurleger de benarde stad hulp
verleende , in een bloedig gevecht verslagen en gevangen genomen (255).
Na de neerlaag bij Panormus (250) van
wege Carthago als vredegezant naar
Rome afgevaardigd onder belofte van
bij weigering der voorstellen terug te
zullen - keeren , ried hij als echt Romein
in den senaat met kracht en klem den
vrede, ja zelfs de uitwisseling van gevangenen af. Zijn eed getrouw en

panie; nu Resina, O.waarts van Por -

voor alle smeekgebeden doof, keerde
hij onverrichter zake naar Carthago
terug en stierf er, volgens 't gewone,
doch ongeloofwaardige verhaal , den
marteldood. — 2) C. A t i 1 i u s, bijge-

Medie , aan den Z. voet van den berg
Caspius en aan de W.zijde der Caspiae
Pylae , de sleutel des lands tegenover
Parthie en Hyrcanie , werd in de parthische oorlogen verwoest, door Arsáces
onder den naam van Arsacia herbouwd,
behield tot in de Middeleeuwen onder
den naam van Rey hare vroegere belangrijkheid en ging in de 12de eeuw
onder 't zwaard der Tataren voor altoos
te gronde ; nu nog uit de bouwvallen
Z.O.waarts van Teheran herkenbaar.
Rhambacia, `Pagpaxía , stad der
Oriten op de kust van Gedrosie , waar
Alexander d. G. eene kolonie achterliet.

naamd S e r ra n u s, versloeg als consul
(25'i) de carthaagsche vloot bij de Liparische eilanden, nam Lipara en Melite
in bezit en werd in zijn 2de consulaat
(250) , na de overwinning van den proconsul Metellus bij Panormus, met zijn
ambtgenoot L. Manlius Vulso naar
Sicilie gezonden om zoo mogelijk een
einde aan den oorlog te maken ; doch
ze slaagden niet in de belegering van
Lilybaeum , waardoor de veldtocht 't
eigenlijk doel miste.

tici.

Reudigni, volkstam in 't N. van Germanie , op den rechteroever der Albis
(Elbe) , ten N. der Longobarden.

Rha, `Pá, nu Wolga, eene der hoofdrivieren van Azie , ontspringt in 't N.
van Sarmatie met 2 armen (Wolga en
Kama) , die zich later vereenigen, vloeit
eerst Z.W.waarts tot nabij den Tanais
(Don) , dan O.- , vervolgens Z.O.waarts
en valt in de Caspische zee.
Rhadamanthys, `Paóduav^vs , zoon
van Zeus en Europa, vluchtte uit vrees
voor zijn broeder, koning Minos, uit
Creta naar Ocaléa in Boeotie en huwde
Alcmene , werd na zijn dood wegens
zijn rechtvaardigheid en wijsheid een
der 3 rechters in de onderwereld.
Rhaetia . Zie RAETIA.

Rhagae , `Payaí , grootste stad van

Rhamnus , `Pa fwovs , gemeente van
Attica, op een smalle klippige landtong aan de O.kust , 60 stadiën van
Marathon , met een beroemden tempel
van Nemésis (`Pa,uvovcua, Rhamnusia).
Rhëa, `Psa, oud-grieksche godin,
dochter van Uranus en Gaea , zuster
en echtgenoot van Cronos , moeder van
Zeus en de overige Croniden (zie CRoNOS). Van ouds her was Creta de
hoofdzetel van haren eeredienst , gelijk
ze aldaar ook Zeus ter wereld bracht
en aan de Cureten toevertrouwde, ten
einde hem voor den zijn kroost ver slindenden Cronos verborgen te houden.
en versterkt; nu Ras el-Ain.
Al vroeg werd Rhea met de phrygische
Retina , vlek op de kust van Cam- Cybéle, eene geheimzinnige natuurgo-

Rémi , een der machtigste volkstammen in Gallia Belgica, tusschen de
Matrona (Marne) en Axóna (Aisne) ,
ten N. en O. der Nerviers , ten N.W.
der Veromanduers, ten W. der Suessionen en Bellovaciers, met de hoofdstad
Durocortórum, later Remi (Rheims).
Remuria = Lemuria . Zie LEMURES.
Rémus. Zie ROMULUS.
Resa na , PÉaatva , `PÉ6cva , stad
van Osroéne in Mesopotamie, nabij de
bronnen der rivier Chabóras , later door
Theodosius d. G. (380 n. C.) vergroot
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din of eene alvoedende godin der aarde,
op ééne lijn gesteld en later door deze
geheel verdrongen. De vereering van
Cybele , met die van Attys verbonden,
behoorde in Phrygie, Mysie , Lydie
en Galatie te huis en ging met excentrieke ceremonies gepaard. Hare priesters (Cureten , Corybanten , idaeïsche
Dactylen, Gallen) zwierven , door een
stoet van ingewijden gevolgd , onder
wapendans, uitbundige kreten en schel klinkende muziek in geestvervoering
bergen en bosschen, steden en dorpen
door. Ook in Griekenland bleef aan den
dienst van Cybele , die er als „groote
moeder der goden" hoog aanzien genoot,
in meerdere of mindere mate 't oostersch
karakter eigen en de herinnering aan
haar oorspronklijk vaderland bewaard
in tal van bijnamen, als de idaeïsche,
phrygische, berecyntische, dindymenische, pessinuntische enz. Te Rome,
werwaarts haar beeld in den tweeden
punischen oorlog uit Pessinus in de
de gedaante van een uit den hemel
gevallen steen plechtstatig overgebracht
was (204) , werd ter harer eere een
tempel gesticht en 't feest der .Megalesia (4 April) met spelen en tooneelvoorstellingen gevierd. In kunstwerken is Rhea op een met leeuwen omringden troon of op een door leeuwen
getrokken wagen gezeteld, met een
muurkroon en neerhangenden sluier op
't hoofd.
Rhea Silvia. Zie REA SILVIA.
Rhegium , Piytov, nu Reggio, oudgrieksche kolonie op de Z.W.kust van
Bruttium, aan 't fretum Siculum, ± 744
door Aeoliers uit Chalcis (op Euboea)
en Messeniers (na den tweeden Messenischen oorlog) gesticht, werd vooral
na den aanleg der haven bij 't voorgebergte Scyllaeum eene zeer welvarende en machtige handelstad, zond
nog vóór de perzische oorlogen de Tarentijnen 3000 burgers te hulp en bezat
ten tijde van den ouderen Dionysius
eene vloot van 80 galeien; doch verviel
na een langdurig beleg en de wraakoefening van dezen tyran (388) en werd
(279) niet minder geteisterd door eene
rom. bezetting van 4000 Campaniers,
die de stad met moord en roof ver-

vulden. Na meerdere wederwaardigheden ging' ze later zoo goed als te
niet , weshalve Augustus haar met uitgelezen manschappen zijner vloot bevolkte. Van Rhegium was de gewone
overvaart naar Sicilie , te beginnen bij
de Columna .Rhegina (`P»ylvcov arijUl ;),
de tegenw. Torre di Cavallo, 100 stadiën N.waarts van de stad.
Rhenéa, `PPvsta, eene der Cycladen , 4 stadiën W.waarts van Delos,
door Polycrátes van Samos met eene
ketting, door Nicias met eene brug
samen verbonden.
Rhénus. 1) Nu Rijn, eens van Europa's hoofdrivieren, die op den Adula
(St. Gothard) , niet ver van de bronnen
van den Rhodánus (Rhone) ontspringt,
door 't lacus Brigantinus (meer van
Constans) en W.waarts voorbij Basilia
(nu Bazel) vloeit , in N. richting haren
weg als grens tusschen Gallie en Germanie vervolgt en, tot het grondgebied
der Batavieren genaderd , zich in 2
hoofdarmen verdeelt , van welke de Z.,
met de Mosa (Maas) vereenigd, den
naam van Vahälis (Waal) ontvangt,
de N. den naam van Rhenus behoudt
en zich te midden van poelen en moerassen in den Oceaan verliest. Nadat
Drusus (12) door een kanaal dezen arm
met de Isála (IJsel) verbonden had,
wordt er bij de Ouden van een derden
Rijnmond (zie FLEVUM) gesproken, hoewel later geregeld weer van twee. In
zijn uitgestrekten loop neemt de Rijn
grootere en kleinere rivieren op , o. a.
ten W. de Mosella (Moezel) en Mosa
(Maas) , ten O. de Nicer (Neckar) ,
Moenus (Main) en Luppia (Lippe). De
Romeinen zochten de overstroomingen
'der rivier, met name bij hare uitwatering , door dijken als anderszins te keeren en bevestigden hare oevers met
garnizoenen en sterkten, die mettertijd
tot steden aangroeiden. Caesar was
de eerste Romein, die er met een
leger over trok en er tot dat doel eene
brug over sloeg. — 2) Nu Reno, Z.
zijtak van den Padus (Po) in Gallia
Cispadána nabij Bononia, met een eilandje, waarop Octavianus, Antonius
en Lepidus hun triumviraat sloten (27
Nov. 43).
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thracisch vorst, Adula (St. Gothard) nabij de bronnen
van den Rijn ontsprongen , W.waarts
't lacus Lemannus (meer van Genève)
doorstroomt, bij Lugdunum (Lyon) Z.
waarts aldaalt, Vienna , Avenio en
Arelate bespoelt en met de Isára (Oise)
en Druentia (Durance) ter linker- en
de Arar (Saone) ter rechterzijde ver
gallische (sardinische of-enigd,
Rhiánus, `Ptavós, van Creta, alex- tyrrheensche) zee valt. De stroom dezer
andrijnsch dichter en taalgeleerde van tot Lugdunum bevaarbare rivier is fel
en dientengevolge de opvaart moeilijk.
naam (± 222) .
Rhodius , `Pootos rivier in Troas,
Rhinocolura, ra `Ptvoxóovea, ook
R h i n o c o r u r a, stad op de grenzen ontspringt op den Ida , vloeit N.W.van Aegypte en Palestina, midden in waarts en valt tusschen Abydos en
de woestijn , nabij een bergstroom, Dardánus in den Hellespont.
denklijk de beek van Aegypte in 't O.
Rhodópé, `Poóoni7, een der hoogste
T. , was van hoog gewicht als stapel- gebergten van Thracie, loopt ten O.
plaats van den arabischen handel, nu van de rivier Nestus en langs de grenKoelat el Ari sj .
zen van Macedonie, Z.O.waarts tot aan
Rhinthon, `PlvMw, grieksch dichter de kust ; nu Despoto. Van hier IViodovan Syracuse of van Tarente (± 290) , peïus , thracisch.
uitvinder der hilarotragoedia (geparodiRhodópis, `Po3wwcs „rozenwang",
eerd treurspel) , van waar onder de volgens 't verhaal van Herodètus griekrom. kluchtspelen ook de fabula Rhinto- sche hetaere uit Thracie , die als slavin
nica als een eigen soort genoemd wordt. door haren meester Xanthus van Samos,
Van Rhinton zijn eenige versregels over. onder de regeering van Amasis, naar
Rhipaei montes , zà `Ptrraia 3o^, Naucrátis to Aegypte gebracht werd
gebergte in 't hooge N. der aarde of en later van het tiende harer oneerbare
van Europa (ook wel Hyperborei montes), winsten te Delphi 10 ijzeren braadspeniet dan bij name bekend , door Strabo ten wijdde. Door de dichteres Sappho
voor verdicht gehouden, door Plinius werd ze onder den naam vun Doricha
en Ptolemaeus op en over de grens van vinnig gehekeld, omdat ze haren broeSarmatia Asiatica , als W. keten van der Charaxus zóó bekoorde , dat hij haar
't Oeralgebergte ; door anderen elders. voor een groote geldsom vrijkocht.
Rhium , `Píov, nu Castello di MoRhOdus, os, Po' os, nu Rhodus,
rea , voorgebergte in Achaie, die met eiland in 't N. der Carpathische zee,
het tegenover gelegen voorgebergte tegenover de Z.kust van Carie op een
Antirrhium (Avzle tov, nu Castello di afstand van +_ 12 geogr. mijlen , in
Romelia) , op de grenzen van Aetolie oppervlakte 920 stadiën groot. De ouden Locris den engen ingang der Corin- ste inboorlingen heeten Telchinen en
thische golf, de nu zoogen. kleine Dar- Heliaden , die later door Phoeniciers
danellen , vormde , beroemd door den en Aegyptenaren vermeerderd werden.
zeeslag van 429 tusschen de atheensche Uit Griekenland trok Tlepolémus, de
en peloponnesische vloot.
zoon van Herácles , vóór , Althaemènes
Rhizon, `Pt'aw, nu Risano, oude na den trojaanschen oorlog aan 't hoofd
sterke stad in Dalmatie in de binnen- eener dorische kolonie derwaarts. De
ste kom der gelijkn. golf.
steden of staten Lindus , Ialysus en
Rhoda, 'Po', nu Rosas, grieksche Camirus behoorden benevens Cos, Cnihandelsfactorij in 't land der Indigeten, dus en Halicarnassus tot de dorische
op de N.O.kust van Hispanie.
Hexapólis. Al vroeg verhieven de RhoRhodanus, nu Rhone, eene der diers zich tot een gevestigde zeemohoofdrivieren van Gallie , die op den gendheid en zonden wijd en zijd kolonies

Rhesus , `Poos

,

wiens edele paarden , met welke hij
daags te voren tot hulp van Troje aangekomen was, bij nacht door Diomèdes
en Odysseus, nadat ze hem zelf in
den slaap overrompeld en gedood had
den , buitgemaakt werden. Volgens
't orakel hing van deze paarden 't lot
der stad af.

,

-
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uit , doch bereikten den hoogsten trap
vaan macht en bloei na de stichting der
nieuwe hoofdstad R h o d u s (408) op
den N.O. uithoek van 't eiland, die
van een dubbele haven voorzien was en
hare zustersteden alras overvleugelde.
Bij 't begin van den peloponnesischen
oorlog (431) hielden de Rhodiers 't met
Athene , gingen 412 tot Sparta over
en werden , na gedurige afwisseling
van democratische en aristocratische
regeering, onder Macedonie gebracht.
Na Alexander's dood weder vrij geworden , verbonden ze zich met Ptolemaeus Lagi tegen Demetrius Poliorcètes , later met de Romeinen tegen
Philippus V. M. , tegen Antióchus van
Syrie en Mithradates van Pontus, kozen
in de burgeroorlogen partij voor Caesar
en werden deswege door Cassius zwaar
getuchtigd (42) . Claudius ontnam hun
de onafhankliJ'kheid en door de aard
fraaie en-bevinga15.C,de
sterke hoofdstad vernietigde, ging 't
laatste spoor van welvaart verloren.
Behalve door de rijke producten eener
welige natuur was Rhodus door handel
en nijverheid, door zeevaart en scheepsbouw, door kunst en letteren, eeuwen
lang een pronkjuweel der oude wereld.
Rhoecus, `Poi os. 1) Centaur, die
met Hylaeus de nimf Atalante in Arcadie vervolgde, maar evenals deze door
hare pijlen gedood werd. — 2) Van
Samos, een der eerste metaalgieters en
bouwmeester o. a. van den grooten
tempel van Hera te Samos (± 640).
Rhoetéum ró `Polrscov, voorgebergte of liever in kapen uitloopende
kuststrook van Mysie aan den Reliespont, met gelijkn. stad.
Rhoetus, `Poizos. 1) Centaur =
Rhoecus no. 1. — 2) Een der Giganten, die in den oorlog tegen de goden
door Bacchus gedood werd.
Rhoxolã ni = Roxolani.
Rhyndácus, Pvv3axós, nu Edrenos , vrij groote rivier van Klein-Azie,
die op den Dindymus ontspringt, N.
waarts door Phrygie, vervolgens N.W.waarts tusschen Mysie en Bithynie door
't lacus Apolloniátis tot in de Propontis vloeit.

Rhypes, `Pv7r8s, eene der 12 achaeïsche bondsteden tusschen Aegium en
Patrae, werd door Augustus, die de
bevolking naar Patrae overbracht, verwoest.
Ricimer, zoon van een suebisch legerhoofd , aan 't hof van Valentinianus
III opgegroeid, versloeg in rom. dienst
de Vandalen, Alanen en W.Gothen,
speelde een tijd lang met de keizers
nam Rome 472 n. C. stor--krone
menderhand in.
Rigoduium, stad der Trevéri in eene
bergstreek aan de Mosella (Moezel) ;
nu Reol.
R1ti , Peti of , kleine zoutmeren aan
den heiligen weg van Eleusis naar
Athene.
Robigus, -o, oud-rom. of sabijnsche
godheid, die 't koren tegen roest (rubigo)
behoedde en van ouds op 't feest der
Robigalia (25 April) met een offer en
met spelen vereerd werd.
Roma, c Pcv,ul, nu Rome, hoofdstad
van Italie , zetel van 't rom. rijk en
meesteres der oude wereld , in 't N.W.
van Latium aan den linkeroever van
den Tiber, 26 kilom. van zee gelegen.
Volgens de overlevering werd ze (±
754) door Romulus met uitgewekenen
van Alba Longa op den palatijnschen
heuvel naar etrurisch gebruik onder
gunstige voorteekenen (auspicato) in
't vierkant gebouwd (Roma quadrata).
Achtereenvolgens breidde de kleine stad
zich , onder 't bestuur van koningen,
in 't bijz. door den aanwas der ook van
elders gestadig vermeerderde bevolking,
over de naburige heuvelen uit. Deze
werden ten getale van 7 (Palatinus,
Capitolinus, Quirinalis, Caelius, Aren tinus, Viminalis, Esquilinus) door Servius Tullius, den zesden koning, met
een sterken muur en een diepe gracht
omgeven (van daar orbs septicollis).
Rome had van ouds her een eenvoudig, onaanzienlijk voorkomen. Na den
gallischen brand (390) in allerijl met
kleine en onregelmatige huizen weder
opgebouwd, werd ze eerst na de verovering van Carthago en Corinthe (146) ,
maar bovenal na de vestiging van 't
keizerrijk (30) onder en door Augus-

,
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Roma.

Romulus.

tus uit. en inwendig met kunstwerken
en praalgebouwen verfraaid. De brand
onder Nero (64 n. C.) , die een groot
gedeelte der stad vernielde , droeg er
in de gevolgen veel toe bij , om haar
een waardiger aanzien te geven en de

geraakte de stad in verval en latere
oorlogen, vooral de verwoestende invallen van barbaarsche volken vernietigden de meeste gedenkteekenen en
overblijfselen harer voormalige grootheid. Te midden der bouwvallen, die,
hoe verstrooid en soms onkenbaar ook,
nog altijd eerbied en bewondering wek ken , verrees 't nieuwe Rome.
Róma , persoonsverbeelding van 't
wereldbeheerschende Rome, patrones
van 't rom. rijk, als ontzaggebiedende
krijgsgodin afgebeeld , aan welke , te
gelijk met Venus, onder Hadrianus te
Rome aan de Via Sacra nabij den
triomfboog van Titus een groote prachtige tempel (templum Romae et TVeneris)
gewijd werd.
Romuléa, oude bergstad der Hirpiniërs in Samnium, aan den straatweg
van Beneventum naar Tarente.
Romulus, in 't gewone volksverhaal,
dat uit verdichtselen samengeweven is,
stichter en eerste koning van Rome,
zoon van den god Mars en Rea Silvia
(ook Ilia geheeten) , tweelingbroeder
van Remus. Rea Silvia , de dochter
van den door zijn broeder Amulius onttroonden Numitor te Alba Longa, was
uit voorzorg tot vestaalsche maagd gewijd en werd, omdat ze hare gelofte
van kuischheid verbroken had, gevangen gezet of gedood of, volgens nog
een andere lezing, veroordeeld, om met
hare pasgeboren tweelingen in den Tiber verdronken te worden. De kinderen,
door de buiten hare oevers getreden
rivier op het drooge gelaten , werden
door eene wolvin gezoogd, door Faustulus , 's konings herder , gevonden en
door zijne vrouw Acca Larentia opgevoed. Op rijperen leeftijd besloten beide
broeders , nadat ze hun grootvader op
den troon van Alba hersteld hadden,
met andere lotgenooten aan de boorden
van den Tiber eene stad te stichten.

latere keizers wedijverden om strijd,
om op allerlei wijze hare pracht en
majesteit voor 't oog der wereld te ver
Bij de dreigende houding der-hogen.
barbaarsche volken op de grenzen des
rijks versterkte Aurelianus Rome met
een nieuwen muur van ± 61.725 voet in
omtrek, die, behalve de zevenheuvelen.
stad , de voorsteden (suburbia) met het
Campus Martius , den M. Ianiculus
(aan de overzijde van den Tiber) en den
Collis hortorum of M. Pincius (in 't N.
ter linkerzijde der rivier) omsloot. 't
Stadsterritoor werd door Servius Tullius
verdeeld in 4 districten of regiones
(Suburana, Esquilina, Collina, Palatina),
door Augustus , ten gevolge van den
bij verloop van tijd grootelijks toegenomen omvang, in 14 met de latere benamingen: 1) Porta Capena, 2) Caelimontium , 3) Isis et Serapis , 4) Via
Sacra , 5) Esquiliae , 6) Alta Semita,
7) Via Lata , 8) Forum Romanum , 9)
Circus Flaminius , 10) Palatium , 11)
Circus Maximus , 12) Piscina publica,
13) Aventinus, 14) Trans Tiberim. Onder de pleinen spande 't forum Romanum, onder de parken 't Campus Martins de kroon. Tot de staatsgebouwen
en openbare werken uit vroeger en later
eeuw behooren de burcht (Capitolium) ,
't raadhuis ( Curia) , tempels (templa) ,
renbanen (circi) , riolen (cloacae) , waterleidingen (aquaeductus) , zuilengangen (porticos, basilicae) , schouwburgen
(tkieatra) , amphitheaters (ampkitkieatra) ,
triomf bogen (arcus) , baden (thermae) ,
enz. De particuliere huizen waren twee-

derlei : domus (heerenhuizen, in den

trant der hedendaagsche palazzi) volgens eene opgave uit later tijd ten
getale van ± '1790 en insulae (huur huizen met vele verdiepingen voor families van den middel- en lageren stand)
ten getale van ± 46,600. Rome telde
onder Augustus eene bevolking van ±
1 z millioen zielen, die gaandeweg gestadig toenam. Na Constantijn d. G.
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In eene twist over den voorrangwerd
Remus door zijn broeder gedood. Nadat de kleine stad ('t latere Rome) op
den palatijnschen heuvel genoegzaam
bevestigd en beveiligd was, opende
Romulus, om de bevolking te vermeerderen, een toevluchtsoord (asylum).
Van allerwege daagden er inwoners
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Rugii

Romulus.

op. Om deze aan vrouwen te helpen,
noodigde hij de naburige Sabijnen en
Latijnen met vrouwen en dochters op
een feest ter eere van den god Consus.
Te midden der spelen vielen de Romeinen op de gasten aan en roofden de
meisjes , van waar een bloedige oorlog,
die door tusschenkomst der sabijnsche
maagden zelve bijgelegd werd en niet
alleen met de verzoening , maar met
de vereeniging der Romeinen en Sa
eindigde. Sedert deelde Romu--bijne
lus 't bestuur met den sabijnschen kofling Titus Tatius , die echter weldra
te Lanuvium vermoord werd. Na eene
voor de uit- en inwendige bevestiging
van den jeugdigen staat heilzame regeering van 37 jaren werd Romulus
door zijn vader Mars in een vurigen
wagen ten hemel opgevoerd en sedert
als Rome's behoeder onder den naam
van Quirinus (zie aid.) vereerd. Volgens
een ander min dichterlijk verhaal Drachten de misnoegde senatoren den al te
gestrengen koning gedurende een onweêr om 't leven , sneden zijn lichaam
in stukken en brachten die onder hunne
toga's naar huis.

Romulus, wegens zijn jeugdigen
leeftijd bijgenaamd A u g u s t u 1 u s „kleine Augustus", laatste keizer van 't
Westersch -rom. rijk (475-476 n. C.),
werd door Odoacer, den aanvoerder der
Herulen , van den troon gestooten en
naar Campanie verbannen.
Roscius. 1) Sex., van Ameria, door
Cicero (80) in de pleitrede pro Roscio
Amerino tegen eene aanklacht van
vadermoord verdedigd. — 2) Q. , van
Solonium , een dorpje bij Lanuvium,
de grootste acteur in 't rom. blijspel
(van daar Comoedus bijgenaamd) , verwierf zich door zijn buitengewoon talent,
dat hij steeds met onverdroten ijver
practisch en theoretisch veredelde, een
kolossaal vermogen, de liefde des volks
en de gunst der grooten, met name van
Sulla , die hem met een gouden ring
vereerde en zoodoende in den ridderstand verhief. Ook Cicero, die 76 in een
proces als zijn verdediger optrad, was
een zijner vele bewonderaars en vrienden. Hij stierf in 62; lang overleefde
hem zijn roem. — 3) Ot h o. Zie OTHO.

Roséa rura, nu Roscie, bekoorlijke
streek

in 't sabijnsche land, bij Reate.

Rotomágus. Zie VELLIOCASSES.
Roxané, `Po*;vll, dochter van den

bactrischen vorst Oxyartes, gemalin
van Alexander d. G. en moeder van
Alexander Aegus, wien ze kort na Alexander's dood (323) ter wereld bracht,
vertrok eerlang naar Macedonie, waar
ze zich onder de hoede van Olympias
stelde, maar, na allerlei wederwaardigheden, in Amphipölis met haar kind op
bevel van Cassander vermoord werd
(311). Vóór 12 jaren had ze Statira
(zie aid.) een gelijk lot doen ondergaan.
Roxoláni , strijdbaar ruitervolk in
Sarmatia Europaea aan de boorden der
Palus Maeótis , tusschen de Tanis
(Don) en Borysthénes (Dnieper). Hadrianus kocht hunne invallen in de Donauprovincies voor een jaarlijkschen cijns af.
Rubi , nu Ruvo, stad der Peucetiers
in Apulie, aan den straatweg van Canusium naar Brundisium.
Rub eo, grensrivier tusschen Gallia
Cisalpina en eigenlijk Italie , die even
boven Ariminum in de Adriatische zee
valt , door Caesar's gewapenden overtocht , 't sein tot den burgeroorlog tegen
Pompejus, beroemd.
Rubra saxa, station in Etrurie bij
de Crein ra , aan de Via Flaminia , tusschen Rome en Veji , nu grotta Rossa.
Rubrum mare = Erythraeum mare.
Rudiae, stad der Peucetiers in Apulie, aan den straatweg van Brundisium
naar Venusia , oorspr. grieksche kolonie , later rom. municipium, geboorte
dichter Ennius; nu Ruge.-platsvnde
Rufti n us , Galliër , verhief zich onder
Theodosius d. G. tot de hoogste waardigheden en bezat, als minister of
voogd van den onmondigen Arcadius,
den keizer van 't Oostersch -rom. rijk,
door list en geweld alle gezag in den
staat, doch vond tenzelfden jare tegen
Stilicho den dood (395 n. C.).
Rufrae, stad in Campanie.
Rufrium, stad der Hirpiniers in Samnium , N.W.waarts in 't dal van den
Vulturnus, nu Ruvo.
Rug'i, N. kustvolk van Germanie
tusschen de Viädus (Oder) en Vistula

Rullus.
(Weichsel), van waar nu nog Rugen,
Rugenwalde (in Pommeren). Tijdens
de groote volksverhuizing dienden ze
in de legers van Attila, na wiens dood
ze zich aan den N. oever van den Donau
(in Oostènrijk en Hongarije) vestigden ,
waar hun grondgebied nog lang Rugiland heette.
Rullus , P. S e r v ii i u s, stelde als
tribuun (63) eene akkerwet voor, die
door Cicero in 3 nog bestaande redevoeringen bestreden werd.
Rumina, van ruma „moederborst ",
rom. herdersgodin der zuigelingen en
van 't jonge vee. De legende verbond
haren naam aan den ficus Ruminalis,
den vijgeboom, onder welken de wolvin
Romulus en Remus zoogde.
RupilÍus, P., gunsteling en vriend
van Scipio Africanus Minor, bracht het
van daglooner bij de tolpachters op
Sicilie tot consul. Als zoodanig vervolgde hij met de uiterste gestrengheid
alle aanhangers van Tib. Gracchus (132)
en werd deswege 123 door C. Gracchus
met zijn ambtgenoot P. Popillius Laenas voor 't gerecht gedaagd en veroordeeld. Als proconsul regelde Rupilius
op Sicilie, waar hij 't jaar te voren
(130) den langdurigen slavenoorlog gelukkig ten einde gebracht had, 't inwendig bestuur door doeltreffende verordeningen (leges Rupiliae).
Ruse no , stad der Sordonen, in 't Z.O. van Gallia Narbonensis, aan den voet
der Pyrenaeën bij eene gelijkn. rivier.

Rutupae.
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Ruteni , volkstam in Aquitanie tot
over de grenzen van Gallia Narbonensis (in tegenw. Rovergne) , met de
hoofdstad Segodünum (Rhodez) aan den
Veronius (Aveyron).
Rutilius Lupus , P. , rom. rhetor
onder Tiberius , van wiens uit het
grieksch overgebracht werkje over de
figuren der rede nog 2 boeken bestaan
onder den titel van Schemata lecveos
(over figuurlijke uitdrukkingen).
Rutilius Rufus, P., rom. staatsman

en redenaar, rechtsgeleerde en geschied schrijver , stoicijn van leer en leven,
diende als krijgstribuun onder Scipio
in den numantijnschen , als legaat van
Metellus in den jugurtijnschen oorlog,
bracht in zijn consulaat (105) verbetering in 't krijgswezen en begeleidde
(95) als legaat Q. Mucius Scaev ila
naar Azie , waar hij 't vuige winstbejag
der tolpachters beteugelde. Door hun
toeleg uit wraak na zijn terugkeer ter
zake van knevelarij (de repetundis) aan geklaagd en door de uit ridders samen gestelde rechtbank in 't belang van hun
geheelen stand veroordeeld , begaf hij
zich naar Smyrna, om er in rust en
vrede voor zijn geliefkoosde studiën te
kunnen leven.
Rutuba, kustriviertje in Ligurie, dat
bij Albium Intemelium in zee valt.
Rutuli, oud -italiaansche volkstam,
die een smalle strook lands in 't latere

Latium , Z.waarts van den Tiber be-

woonde , met de hoofdstad Ardéa , de
Rusellae , eene der 12 etrurische residentie van koning Turnus. Zij werbondsteden , op eene hoogte ten 0. van den vroeg door de Romeinen onder 't lacus Prelius aan de Via Aurelia worpen en verdwijnen later, van naam
gelegen, welker kolossale, uit zeer on- ten minste, geheel.
Rutupae, -Tae, havenstad der Canregelmatige en ruw behouwen arduinsteenen opgetrokken muren nog tot een tiers, in 't Z.O. van Britannie, nu
omvang van 10.000 voet bijna gaaf Richborough met vele overblijfselen der
overgebleven zijn bij 't dorp Moscone rom. oudheid, o. a. van 't kasteel, van
de muren en van 't amphitheater.
in de buurt van Rosello.

348

Sabini.

Saba.

S.
Saba, Zá fla. 1) Sjeba in 't O. T., nysia , met geheimzinnige ceremonies
hoofdstad der Sabaeërs in Arabia Felix, van overspannen geestvervoering. geop een hoogen , boschrijken berg ge- paard. Zijn zinnebeeld was de slang.
legen. Zie SABAEI . — 2) Stad in 't Een onlangs bekend geworden beeld,
binnenland van Arabia Felix, nog Sab- uit Phrygie herkomstig , stelt hem voor
baea. — 3) Havenstad in Aethiopie, als een jeugdig man in lydische en
phrygische bekleeding , die , op een
aan de Arabische golf.
Sabàeon , Za flaxws , -thy, koning troon gezeteld , 't huldebetoon der gevan Aethiopie, die, volgens Herodótus, loovigen geniet, terwijl zijne slang
in de llde of 10de eeuw Aegypte ver daarnevens zich om een boom kronkelt.

Sabbáta , stad op de kust van Lina een 50jarige regeering,-overdn't,
ten gevolge van een droomgezicht vrij- gurie, W.waarts van Genua, nu Savona.
willig weder verliet. Bij Manetho is
Sábelli .. Zie SABINI.
hij , in overeenstemming met de monuSabina, gemalin van keizer Hadrimenten , de eerste der 3 aethiopische anus.
vorsten, die als 25ste dynastie ± 50
Sabina Poppaea , even schoone als
jaren over Aegypte regeerden.
losbandige vrouw, eerst met Rufius CrisSabaei , Zaflaiot, een der hoofdvol- pinus gehuwd , vervolgens met Otho,
ken van Arabia Felix, en wel in 't Z.- door dezen afgestaan aan Nero , die,
W. gedeelte, in 't eig., zoo rijk ge- om harentwille , zijne brave gemalin
zegende wierookland ('t N. en midden Octavia verstiet en eerlang uit den weg
van tegenw. Yemen), dat zich volgens ruimde (62) , doch ook in drift haar

vroegere auteurs verder dan volgens zelve, zwanger zijnde, door een trap
latere (b.v. Ptolemaeus) uitstrekte en den dood berokkende (65) .
een uitgebreiden handel dreef in bal
Sabini , een der oudste, machtigste
wierook , specerijen en andere-sem, en in vele takken verdeelde , wijd en
voortbrengselen van hun eigen land zijd in Midden -Italie verspreide volk (S a b a e a) , van Indie , Aethiopie enz. stam van pelasgischen oorsprong. De
Zij gingen voor 't rijkste en dienover- eerste sporen der Sabijnen worden geeenkomstig weelderigste volk der aarde vonden in de omstreken van Amiternum,
door.
't hooge bergdal aan den voet der Apen
Sabaté, oude stad in Etrurie, aan
waar ze sedert onheuglijke-nije,va
den straatweg van Cosa naar Rome, tijden krachtens de godsdienstige inN.W.waarts van een gelijkn. meer stelling van 't ver sacrum (heilige lente)

(sinus Sabatinus, lago di Bracciano) volkplantingen in grooten getale tot
aan en over de N. grenzen van Lucanie
Sabatini , volkstam in Campanie, bij en Apulie uitzonden. Langs dien weg
waar
de rivier Sabatus (Sabbato) , van
ontstonden de zoogenaamde S a b e 11 i,
denklijk hun naam.
tot welke de Vest-Ini , Marsi , Marruphrygische
of
cini, Peligni , Frentáni , Hirpini , PiSabazius, 2alá^cos,
wel thracische god der bij afwisseling centini, benevens de Samniten , die
wegstervende en herlevende natuur, de krijgshaftigste aller sabijnsche volmet den eeredienst van Rhea of Cybéle ken waren , behooren. Hunne zeden
naar Griekenland overgeplant en bij en gewoonten verraden een eigenaardig
uitnemendheid met Dionysus in verband karakter , dat in meerdere of mindere
gebracht of eerder vereenzelvigd (van mate bij de Romeinen teruggevonden
daar de naam Dionysus Sabazius). wordt. Zij waren een echt landvolk,
De aan dezen god gewijde feesten (aa - eenvoudig en aartsvaderlijk, godvruchflátca) gingen, in den trant der Dio- tig en bijgeloovig, verstoken van kunst-

gelegen.
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beschaving en georganiseerd staatsbeSabis. 1) Nu Sambre, breede en
stuur. De eig. gezegde Sabijnen be- diepe rivier van Gallia Belgica in 't land
woonden 't land, dat tusschen de Nar, der Ambianen valt in de Mosa (Maas).
de Anio en den Tiber gelegen door
2)
Sapis.
Latium Etrurie, Umbrie en Picènum
Sabráta, phoenicische stad later
ingesloten was. Deze werden, onder rom. kolonie in de Regio Syrtica; nu
de regeering van Romulus, na den sa- Sabart.
bijnschen maagdenroof en den op den
Sabrina, nu Severn, rivier op she
voet gevolgden oorlog, gedeeltelijk W.kust van Britannia Romana.
binnen Rome opgenomen en met de
..
Saeae Eaxat scythische of tataar.
Romeinen onder den naam van Quirites
nomadenstam ten O. en N.O. der
sche
tot één volk verbonden. De overige
Serica in de thans
Sabijnen (tusschen den Tiber en de Massageton tot aan
Kirgisen bewoonde steppen van
Vestini) van minder krijgzuchtigen door de -Azie
verspreid waren dappere
aard dan de Sabelleis en de Samniten, Midden
uitmuntende ruiters en
onderwierpen zich 290 aan Rome en soldaten vooral Hun
naam ging niet
werden rom. burgers zonder stem- en boogschutters.
zelden op andere ook wel op alle scyliesrecht (cives sine sufragio).
volkstammen over.
SabÍnum klein, te midden van ber- thische
Sáeer mops „heilige berg", sabija.gen bosschep en een koele vallei aanop den rechteroever der
genaam gelegen landgoed van Horatius sche heuvel
3 mijlen
in 't sabijnsche Iand, ten N. van Tibur, Anio bij de Via Nomentána,
beroemd als
den dichter (± 33) door Maecènas ten N.O.waarts van Rome
geschenkti gegeven met de beek Di- toevluchtsoord der uitgeweken plebejers..
Sacra via „heilige weg," eene der
gentia die uit de heldere bron Bandusia
hoofdstraten van Rome liep uit de
opwelde in de nabijheid.
Sabinus. 1) A. rom. dichter, vriend tusschen den Coelius en Esquilinus
van Ovidius die vroeg stierf en nog gelegen vlakte onder den triomfboog
2) F 1 a- van Titus door, bij 't forum Romanum
alleen van naam bekend is.
v i u s, oudere broeder van keizer Yes- langs, tot naar 't Capitool.
Saeráni sabijnsche kolonisten, die,
pasiánus, bestuurde onder Claudius
Moesie i jaren lang en was gedurende ten gevolge van 't zoogenaamde ver
de laatste 11 jaren van Nero's regeering sacrum „heilige lente," hun geboorteprefect van Rome (praefectus urbi). Bij grond verlieten om in den vreemde
de bloedige botsingen tusschen de troe- een nieuw vaderland te zoeken.
Saeriportus, stadje der Volscen in
pen van Vitellius en Vespasianus zocht
hij met senatoren en ridders eene toe- Latium, waar Sulla den jongeren Mavlucht in 't Capitool vond toen 't door rius (82) versloeg.
Sacrum promontorium. 1) Nu kaap
de soldaten van Vitellius belegerd en
in brand gestoken werd als gevangene St. Vincent, westelijkste punt van His.
2) Nu kaap Corsa, N.O.
onder hunne handen den dood.
3) panie.
I u i u s, aanvoerder der Lingonen in spits van Corsica. 3) Nu Iria, uiterGallie die onder Vespasianus in ver- ste spits van den Cragus in Lycie tusbond met de Trevéri een opstand tegen f schen Xanthus en Telmessus. -- 4)
Chelidonium. Zie CHELIDONIAE INRome bewerkte en na de neerlaag 9
jaren lang met zijne echtgenoot in een SULAE.
onderaardsch gewelf leefde. Zij werden
Sadóeus 2á3oxos zoon van den
in hunne schuilplaats opgespoord en te thracischen koning Sitalces door de
Rome ter dood gebracht. 4) M a s u- Atheners, bij gelegenheid van onderri u s, beroemd rechtsgeleerde onder handelingen over de sluiting van een
Tiberius, uit de historische school van verbond, met het burgerrecht vereerd
Atejus Capito (zie aid.), wiens volge- (431). Door zijn toedoen werden in
lingen Sabiniani heeten tegenover de 't volgend jaar de spartaansche gezanProculiani.
ten, die op weg naar 't perzische hof
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Sadyattes.

Salamis.

Sitalces tot eene breuk met Athene
overhalen wilden, aan de juist aanwezige atheensche gezanten uitgeleverd.
Sadyattes , Iaóvázr , koning van
Lydie, voerde tegen Miletus een zesjarigen oorlog (623--617) , die door
zijn zoon en opvolger Alyattes nog 5
iaren voortgezet werd.
Saepinum, nu Sepino, rom. municipium in Samnium, aan den straatweg
van Allifae naar Beneventum.
Saetabis. 1) Rivier op de Z.kust
van Hispania Tarraconensis , ten W.
der Sucro. — 2) Nu Jativa , stad der
Contestanen in Hispania Tarraconensis
en rom. municipium, ten Z. der Sucro,
met vlasbouw en linnenfabrieken.
Sagalassus , Zayaí%a6ciós , sterke
grensvesting in 't N.W. van Pisidie,
eene dagreis Z.O.waarts van Apamèa,
amphitheatersgewijze tegen een heuvel
opgebouwd, met eene Citadel op een
30 voet hooge rots , nu Aglasan of Allasoen met aanzienlijke bouwvallen,
o. a. van een heerlijken tempel , van
een amphitheater en van 52 andere
groote gebouwen.
Sa aria ^a a ís. 1) Rivier van
Sarmagtia Éuro áeá valt in een eli'ka.
golf
g aan de N.W.kust van den Pontus
Euxinus.
2) = Sangarius.
Sagaritis. Zie ATYS .
Sagartii , Eayáeuuot, volgens Herodotus een nomadenstam in Perzie, volgens Ptolemaeus in Medie, nabij de
engten van den berg Zagrus.
Sagra, Edypag, riviertje op de Z.O.kust van Bruttium, valt tusschen
Caulon en Locri in zee, door de bloedige
neerlaag der 120.000 Crotoniaten tegen
de 10.000 Locriers bekend, van waar de
bezweringsformule bij de Grieken van
Beneden-Italie in zwang „'t is waarachtiger dan 't gebeurde bij de Sagra."
Saguntia, stad in 't W. van Hispania Baetica , Z.waarts van de Baetis
(Guadalquivir) ; nu Xigonza.
Saguntum , door land- en zeehandel
bloeiende stad der Edetanen in 't N.O.
van Hispania Tarraconensis, op eene
hoogte, ten Z. van den Ibèrus (Ebro),
aan de rivier Pallantias, niet ver van
de kust. Door de verovering dezer

met Rome bevriende stad gaf Hannibal
(218) 't sein tot den tweeden punischen
oorlog. Zij werd 210 als rom. kolonie
herbouwd. Bouwvallen o. a. van een
schouwburg én een tempel van Bacchus
bij Murviedro.
Sais , ^d i , oude hoofdstad van Beneden-Aegypte in 't gelijkn. district,
aan de O.zijde van den canobischen
Nijlarm gelegen, residentie der 26ste
(saïtische) dynastie der pharao's, met
hun paleis en hunne graven , met den
prachtigen tempel der godin Neith en
't grafteeken van den god Osiris; nu
Sa -el-Haggar.
Sala, XdAas, nu Saaie , 2 rivieren
in Germanie: 1) zijtak der Albis (Elbe),
_ 2) zijtak van den Moenus (Main) ,
grensrivier tusschen de Hermunduren
en Chatten , met rijke zoutbronnen in
den omtrek.
Salacia, van sal, salum „zout, zee,"
rom. zeegodin , als Venus marina vereerd; gemalin van Neptunus (S al a ci a
N e p t u n i).
Salamis, tai aµís. 1) Nu Coloeri,
eiland op de W.kust van Attica, tegen over Eleusis, 13 geogr. mijl in opper vlakte, vroeg door de Aeaciden van
Aegina bevolkt en door Telámon, den
zoon van Aeácus, geregeerd, Telamon's
zoon Ajax nam met 12 schepen aan
den trojaanschen oorlog deel. Salamis
verloor de vrijheid sedert ± 620 en viel
na' langen strijd eerst de Megariers,
later door eene krijgslist van Solon de
Atheners in handen en gaf zich 318
aan de Macedoniers over, voor welken
afval 't, na de herovering met behulp
van Arátus , door Athene (232) zwaar
getuchtigd werd. Den naam van Salamis
vereeuwigde de roemrijke overwinning
door de Grieken op de vloot van Xerges behaald (23 Sept. 480). De oude
hoofdstad Salamis lag op de Z.kust
tegenover Aegina, de nieuwe op de
O.kust tegenover Attica, die beide de
de eene na de andere vervielen. —
2) Oude sterke, machtige stad met een
ruime haven op de O.kust van Cyprus,
N.waarts van de rivier Pediaeus, door
Telamon's zoon Teucer gesticht, viel
onder Constantijn d. G. door eene aard-

Salapia.

Salmantica.

beving in puin , doch werd door Constantius onder den naam van Constantia
herbouwd en tot hoofdstad van Cyprus

Salinátor, M. L i v i u s. Zie LIVIUS

verheven.

Salapia, nu Salpi , oude stad van
Daunie in Apulie , ten Z. van Siponturn , aan een gelijke. meer (Salapina
pales) , dat tusschen de monden der
rivieren Cerbálus en Auf idus lag ; nu
lago di Salpi.
Salaria via , rom. straatweg , die,
buiten de Porta Salaria, over Fidènae,
Reáte en verder zeewaarts tot aan Ancóna liep.
Salassi, ^'aAa66oí, dappere, krijgzuchtige volkstam in Gallia Transpadána, in 't stroomdal der Duria, aan den
voet der grajische en penninische Alpen,
met de hoofdstad Augusta Praetoria
(Aosta).
Saié , ^dA , stad op de Z.kust van
Thracie, W.waarts van den Hebrus
(Maritza).
Salentini, volkstarn op den Z. uithoek van Calabrie, van waar 't promontorium Salentinum (ook Iapygium)
den naam ontleent.
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SALINATOR.

Sallentini = Salentini.
Sallustius. 1) C. C r i s p u s, van
Amiternum , uit een plebejisch geslacht
gesproten (87-34) , als rom. geschiedschrijver beroemd en met warmte ver
aan de volkspartij , kantte zich-klefd
als tribuun (52) met kracht tegen Milo
aan en werd (50) door de censors onder
voorwendsel van onzedelijk gedrag uit
den senaat verwijderd , verbond zich in
den burgeroorlog met Caesar , die hem
uit persoonlijke toegenegenheid (49) tot
quaestor en na den oorlog in 'Africa
(47) tot proconsul van Numidie aanstelde. Met groote schatten van daar
teruggekeerd, liet hij prachtige tuinen
(forti

Sallustiani) op den Quirinális

aanleggen en onttrok zich na Caesar's
dood aan alle staatszaken , om in stille
rust geheel voor letterstudiën te leven.
Onder de rom. auteurs bekleedt Sallustius een eersten rang door zijn Catilina of Bellum Catilinarium (de samenzwering van Catilina) , Iugurtha of Bellum Iugurthinum (den oorlog met Ju
uitgebreidere Historiae-gurtha)end
(78-67) , van welke nog enkel fragmenten (4 redevoeringen en 2 brieven)
overgebleven zijn. Wat verder den
naam van Sallustius draagt, o. a. 2
brieven aan Caesar over 't staatsbestuur
(Epistulae de republica) en een pamflet
tegen Cicero (Declamatio in Ciceronem) ,

Salernum , nu Salerno , oude zee- en
havenstad van Campanie , in de kom
der golf van Paestum , op een heuvel
heerlijk gelegen, 194 rom. kolonie. In
de Middeleeuwen ging ze , door de
Longobarden in een sterke vesting herschapen , den hoogsten bloei te gemoet.
Salgáneus , Ea2yaveVs , kleine stad
in Boeotie aan den Euripus , tegenover wordt op goede gronden voor onecht
Chalcis. j gehouden. De stijl van Sallustius is
Salll.

Zie GRADIVUS.

Sal l i , tak der Franken, eerst op 't
eiland der Batavieren rondom de stad
Toxandria, waar ze door Julianus overwonnen werden , later Z.waarts aan
de Mosa (Maas) naast de Chamaven
woonachtig.
Salinas „zoutgroeven," eigennaam
van steden met zoutgroeven in den omtrek. 1) Nu Torre delle Saline, op de
kust van Apulie bij Salapia. -- 2) Nu
Salino, in Picènum aan de rivier Sannus. — 3) In 't Z. der O.kust van
Britannie. — 4) Op de Zee-Alpen in
Gallia Narbonensis. — 5) H e r Cu
1 é a e, bij Herculanéum in Campanie.

louter pit en kern , in den trant van

Thucydides. — 2) C r i s p us , zusters kleinzoon en aangenomen zoon des vo
wiens groot vermogen hij erfde.-rigen,
Ambteloos levende , was hij evenals
Maecènas de vertrouwde raadsman van
Augustus , later ook van Tiberius. Horatius droeg hem eene zijner Oden (II,
2) op. — 3) Opvoeder en vriend van
keizer Juliánus, door Constantius uit
naijver naar Thracie en vervolgens
naar Gallie gezonden, door Julianus
363 n. C. tot zijn ambtgenoot in 't
consulaat verheven.
Sailuvii = Salyes.

Salmantica, aanzienlijke stad der
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Salmoneus.

Samnium.

Vettonen in 't N.O. van Lusitanie , Z.

van Gallie, tusschen den Rhodänus

oudheid.

Romeinen (123) onderworpen.
Samaria, ^agaosta. 1) Sjomrom in
't O. T. , eene der hoofdsteden van
Palestina midden in 't land , ten W.
van den Jordaan , ± 16 uren ten N.
van Jeruzalem , tot residentie der koningen van 't rijk Israel door Omri
(± 922) op een heuvel in eene kom van
bergen gesticht , 722 door Sargon van
Assyrie ingenomen , 307 door Ptolemaeus Lagi ontmanteld, later door Jo.
Hyrcánus verwoest, ten tijde van Pompejus door Gabinius hersteld en versterkt , ten tijde van Augustus door
Herodes d. G. onder den naam van
S e b a s t e (EEflaozi) verfraaid en ver
aanzienlijke-grot;nuSebasihm
bouwvallen. — 2) Bergachtig, volk-

waarts van de rivier Durius (Duero) ; (Rhone) en de Zee -Alpen , eerst na een
nu Salamanca met overblijfselen uit de lange en bloedige worsteling door de
Salmóneus, zoon van
Aeolus en Enaréte , broeder van Sisyphus en vader van Tyro, eerst koning
van Thessalie , vervolgens van Elis,
gaf zich uit voor een god en bootste
met kunstmiddelen donder en bliksem
na , doch werd door Zeus tot straf
voor zijn euvelmoed met den bliksem
gedood en in den Tartarus geworpen.
Salmónis, bij rom. dichters Tyro,
als dochter van Salmoneus.
Salmydessus , Za2gvbncods , landstreek in Thracie aan den Pontus Euxinus, N.waarts van den Bosporus tot
aan kaap Thynias, door de stormwinden, de zandbanken en ondiepten even
berucht als door de zeerooverij en de
van 't strandrecht levende kustbewoners. Door lateren wordt eene gelijkn.
stad vermeld.

Salo , nu Xalon , linkerzijtak van den
Ibérus (Ebro) in Celtiberie, vloeit voor
stad Bilbilis.
-bijde
Salóna , Ia)6iva, -at , nu Salona,
hoofdstad van Dalmatie in Illyrie , aan
een smallen zeeboezem gelegen , later
rom. kolonie, onder de keizers met een
strategisch doel vergroot en versterkt.
Nabij lag 't dorp Diocléa, waar keizer
Diocletiánus geboren was. Zie spA-

rijk en vruchtbaar gewest rondom de
gelijkn. stad in 't hart van Palestina,

tusschen Galilaea ten N. , Judaea ten
Z. , den Jordaan ten O. , 7 mijlen lang
en even breed , door Pompejus onder

de provincie Syrie gebracht, door Augustus aan Herodes d. G. afgestaan.
Samarobriva , hoofdstad der Ambianen (zie ald.), aan de rivier Samara
(van waar de naam = Samarabrug) ;

nu Amiens.

Sámé , -os , Xáu1, -os , _ 't eiland
Cephallenia in de Odyssee. De gelijkn.
hoofdstad, op de O.kust tegenover
LATUM.
Salpensa, rom. municipium in His- Ithaca gelegen, werd (189) door de
pania Baetica, Z.O.waarts van Hispális. Romeinen bestormd en verwoest.
Saminthus, ^áptv8os, stad in ArSálus , rom. godin van zegen , be-

houd, gezondheid en welvaart, werd
als Salus publics of Romans in eene
(304) op den Quirinalis gewijde, later
door Fabius Pictor met schilderwerk
versierde kapel vereerd, door de augurs
van staatswege bij 't begin des jaars,
door de landlieden bij 't begin van den

zaaitijd aangeroepen en, evenals Fortuna, in eenvoudige dracht, staande
of zittende afgebeeld, met eene drinkschaal in de hand, plengende op een
door eene slang omkronkeld altaar.
Salustius = Sallustius.
Saiyes , machtigste en dapperste der
ligurische volkstammen op de Z.kust

golis tegenover Mycene.

Samnium , 2'avvius, gewest in
Midden -Italie, grootendeels op den rug
der Apennijnen gelegen , ten N. door de
Marsen, Peligners en Marruciniers, ten
W. door Lucanie, ten O. door de Frentanen en Apulie begrensd. De Samniten waren van sabijnschen oorsprong
en wel de dapperste en strijdbaarste
van dezen stam, stroopten, uit hunne
bergkasteelen nederdalende, rusteloos
de welige landouwen van Campanie af.
Met de door Capua te hulp geroepen
Romeinen voerden ze een halve eeuw
met korte tusschenpoozen een der hard-

Samos.

amosata.
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nekkigste oorlogen (343-290) en, na- Atheners door Perdiccasontnomen,
dat ze herhaaldelijk onderworpen en maar hun 319 door Polysperchon terugweder opgestaan waren, vernietigde gegeven, viel in den macedonischen
Sulla (82) vóór de poorten van Rome de oorlog de Rhodiers, vervolgens Philaatste strijdkrachten van dit vrijheid- lippus en nogmaals (200) de Rhodiers
lievende en onbedwingbare volk. Na in handen. In den oorlog met Antióchus
de bloedige neerlaag werden de over- (190) en in den eersten mithradatischen
gebleven inwoners als slaven verkocht, oorlog koos Samos partij tegen Rome,
de steden geslecht en 't geheele land waarvoor 't, bij de provincie Asia ingelijfd, met verbeurte van vrijheid en
met rom. kolonies bezet.
Samos, 2áuos. I) Nu Samo, een welvaart boeten moest (84). Intusschen
der voornaamste eilanden van Klein- was 't ook door zeeroovers fel geteisAzie , in de Aegeïsche en meer bepaald terd geworden. Eenigermate herstelde
in de Icarische zee , vlak aan de kust 't zich uit zijn verval gedurende 't bevan Ionie gelegen , ± 600 stadiën in stuur van Q. Cicero (62) , werd door
oppervlakte , door een van 't O. naar Octaviánus, die Samos herhaaldelijk
't W. loopenden, zich tot eene hoogte bezocht, tot een vrijen staat verklaard,
van 4725 voet verheffender bergrug doch lag in 't begin der 2de eeuw n. C.
gevormd. In den alouden tijd werd geheel aan den grond. Samos was een
het door Leléges en Cariers , later door der hoofdzetels van den hoogbegaafden
Aeoliers uit Lesbos en Ioniers uit Epi- ionischen volkstam, aan Hera geheidaurus bevolkt. Samos behoorde tot de ligd, van ouds her machtig door een
zeemogendheden van den eersten rang, sterke oorlogs- en handelsvloot, rijk
onderwierp een gedeelte der tegenover aan fijne producten van allerlei soort,
gelegen kust en zond tal van kolonies beroemd door een eigen school van
uit. Na velerlei omkeer van staatsbe- bouw- en beeldhouwkunst en door kost stuur bereikte 't (± 530) den hoogsten baar aardewerk , bovendien als vader trap van bloei onder de regeering van land der schilders Calliphon, Theodórus,
Polycrátes, werd toen aan Perzie cijns- Agatharchus en Timanthes, der dichters
plichtig en sloot zich na den slag bij Asius, Choerilus en Aeschrion, der
Mycále (479) als bondgenoot bij Athene wijsgeeren Pythagóras en Melissus,
aan. Te midden van bloedige verwik- der geschiedschrijvers Eugéon en Dukelingen over den regeeringsvorm in ris. De hoofdstad S a m o s , op de Z.handen der aristocratische partij , die O.zijde van 't eiland deels aan 't strand,
met Perzie heulde, gevallen, werd de deels amphitheatersgewijze tegen de
hoofdstad 440 door Pericles na een heuvels opgebouwd, met een onverbewanhopigen tegenweer van 9 maanden terlijke haven, werd wegens hare vesingenomen , van de vloot en vesting- tingwerken , prachtige tempels, kunstwerken beroofd en tot een zware krijgs- kabinetten en staatsgebouwen (den
belasting veroordeeld. In den pelopon- schouwburg, 't aan Eros gewijd gymnesischen oorlog stond Samos Athene nasium, 't raadhuis enz.) als een der
trouw ter zijde , maar moest (405) na sterkste en fraaiste steden der oude
den slag bij Aegospotámos voor 't ge- wereld geroemd. Van al deze heerlijk weld van Sparta zwichten. Door den heden zijn niet onaanzienlijke overblijf.
slag bij Cnidos (394) op nieuw aan selen der muren en torens, van den
Athene, 390 weder aan Sparta , ver- schouwburg en van de waterleiding door
volgens voor nog korter tijd aan Perzie den tijd gespaard. — 2) = Same. -gekomen, werd het 366 heroverd door 3) T h r e ï c i. a = Samothrace.
de Atheners, die 't in den bondgeSalmoxis = Zalmoxis.
nootenoorlog tegen de vereenigde aanSamosáta , -cá `alzouaza nu Sovallen der Chiërs, Rhodiers en Byzan- meilat, hoofdstad van Commagëne in
tijnen verdedigden en 352 door 2000 't N. van Syrie, op den rechteroever van
kolonisten (cleruchen) versterkten. Na den Euphraat, N.W.waarts van EdesAlexander's dood werd het (323) de sa, geboorteplaats van Luciánus.
23
,
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Sardanapalus.

Samothrace.

Samothrácé, auofegxq, nu Sa- cie op 't Pangaeisch gebergte tusschen
mothraki, eiland in 't N. der Aegeïsche 't meer Bist finis en de zeekust.
Sápis , Yá^uc, nu Savio , kustrivierzee tegenover de uitwatering van den

Hebrus, met den ± 5000 voet hoogen tje in Gallia Cispadána, ontspringt op
berg Saóce (Zacóx^) , door de geheim- de Apennijnen en valt onder Ravenna
zinnige vereering der Cabiren van ouds in de Adriatische zee.
her tot in later eeuw beroemd
Sappho , laugpco , van Mytilène of
,

.

Sampsiceramus, een halfbakken vorst
van Emésa in Syrie, spotnaam door
Cicero aan Cn. Pompejus gegeven.
Samus = Samos.
Sanchuniáthon , .YayXovvtdtkov, half
mythische naam van een aloud phoenicisch geschiedschrijver, wiens werk
Philo van Byblus (± 100 n. C.) in
't grieksch vertaalde, volgens 't bericht van Eusebius , die in 't eerste
boek zijner Praeparatio Euangelica van
deze vertaling een fragment inlascht ,
dat zich voldoende als een samengeraapt

maaksel 't zij van Philo zelf of van
wien ook verraadt.
Sanous, sabijnsche god (semo) van
eeden en bezweringen, te Rome met
Hercules en Dius Fidius vereenzelvigd
en in eene op den Quirinalis nabij de
Aorta Sanqualis gewijde kapel vereerd.

Erésus op Lesbos , beroemde lierdich-.
teres, tijdgenoot van Alcaeus, die beide
de aeolische poëzie ten hoogsten top
voerden (± 600). Van hare lotgevallen
is weinig met zekerheid bekend en
't verhaal harer hopelooze liefde voor
Phaon behoort evenzeer tot het gebied
der verdichting als de anekdote dat ze
zich van de Leucadische rots in zee
stortte , om van hare minnepijn genezen
te wonden. Sappho's lierdichten, van
welke , behalve geringe fragmenten,
2 volledig overgebleven zijn , worden

om hun hartstochtlijken gloed door de
Ouden hooggeroemd en waren voor een
deel in een. eigen versmaat (de -trochaeïsch- dactylische) vervat.

S araoeni , Xapaxr^voí, nomadische
volkstam in 't N. van Arabia Felix;
als algemeens benaming op de arabiSandrocottus , Yavóeoxorros, mach- sche herdersvolken overgebracht = Betig koning der Gangariden en Prasiërs doemen.
Sarangae , Ea9áyyat , een nomadite Palibothra. in Indie, met wien Se
leucus Nicátor diplomatieke betrekkin- sche volkstam in Sogdiana.
gen onderhield
Sarápis = Serapis.
Sané, Xáv'1, stad 1) op d t W.
Sardanapálus, Ia Loóavanaí^(i)os, de
kust der landtong Pallene, Z.waartss v
laatste koning van t assyrische rijk, even
Potidaea, kolonie van Andros, — 2) in befaamd door zijn verwijfd karakter en
't N. der landtong Acte nabij 't door wellustig leven als vermaard door zijn
Xerxes gegraven kanaal.
heldhaftig uiteinde. Te midden zijner
Sangarius, Eayya Lotos, nu Sakaria, feestgelagen door den medischen satraap
eene der hoofdrivieren van Klein-Azle , Arbáces en den chaldeeuwschen priesontspringt op den Adoréus bij de stad ter Belésys overrompeld , versloeg hij
S a n g i a op de grens van Galatie en aan 't hoofd zijner troepen de opstanPhrygie , bereikt na velerlei kronke- delingen tweemaal , doch liet zich, tot
liegen Bithynie en valt bij S a g ar is binnen zijne hoofdstad Ninus (Niniveh)
ten N.W. van Prusias in den Pontus teruggedrongen, na een 2jarig beleg,
Euxinus.
aan uitkomst wanhopende, in zijn paleis
Sannio , van sanna „apentronie' , met zijne vrouwen en schatten verbranden (± 876). In dier voege luidt het
rom. potsenmakersnaam.
Santóni, -es, machtige volkstam in gewone, door Diodórus Siculus aan
Aquitanie (van waar nog Saintonge) , Ctesias ontleende verhaal , dat den val
aan den N. oever der Garumna (Ga- van 't assyrische rijk bijna 3 eeuwen
ronne) , tot aan den Oceaan, met de vervroegt. Tegenwoordig staat op
goede gronden onbetwistbaar vast, dat
hoofdstad Mediolánum (nu Saintes) .
Sapaei , Icuraiot , volkstam in Thra- I de Sardanapalus der Grieken, hoe on-

.

-

-
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Sardes.

Saronicus sinus.

kenbaar ook geworden , geen andere is
dan Assurbanipal, een der machtigste
en letterlievendste , tevens gewelddadigste, aan pracht en weelde meest
verslaafde koningen van 't assyrische
rijk (686 - 625) , dat na zijn dood den

Sarmátae , EaegaTat , aziatische
volkstam N.O.waarts van de Palus
Maeótis , O.waarts van den Tanis
(Don) . Zie SARMATIA.
Sarmatia, Xao,uaría , grenzenloos
steppenland , voor 't eerst door den geograaf Mela (± 50) aldus genoemd,
over een groot gedeelte van 0.-Europa
en W.-Azie tusschen de Vistula (Weichsel) en de Carpathen ten W. , de Rha
(Wolga) ten O. , den Ister, den Tyras
(Dniester) , den Pontus Euxinus en den
Caucasus ten Z. en Z.O. , tot de Hyperboreërs ten N. uitgestrekt , door
den Tanais (Don) verdeeld in europeesch en aziatisch S. , bewoond door
tal van scythische nomadenstammen,
wier namen in dien van Sauromaten

ondergang te gemoet snelde.
Sardes , Id odsts , eene der oudste
en beroemdste steden van Klein-Azie,
zetel der lydische koningen, later der
perzische satrapen van Lydie , aan den
N. voet van den Tmolus, in een welig,
bekoorlijk dal, aan weerszijden der rivier Pactólus gelegen , met eene onneembare burcht, die 't paleis en de
schatkamers bevatte. Door den bloei
van Pergámum overschaduwd, verhief
Sardes zich onder de Romeinen weder
als zetel van een landdag (conventus iuridicus). Onder Tiberius werd de stad
(17 n. C.) door eene aardbeving fel geteisterd , doch door 's keizers hulp weder
opgebouwd. Tegenwoordig zijn nog
enkel verstrooide bouwvallen , die den
naam Sart dragen, overgebleven.

Sardica == Serdica.
Sardinia,

^'aO&w, nu Sardinie, een

der grootere eilanden in de Middel
kruisweg tusschen-landschez,op
Hispanie , Gallie , Italie en Africa gelegen , van 't N. tot het Z. door een
in talrijke kapen uitloopend gebergte
(Insani montes) doorsneden , van gedaante eene sandaal gelijk en over 't
geheel , vooral in 't W. en Z. , vruchtbaar in koren en rijk aan edele metalen
en minerale bronnen , hoewel van wege
de traagheid der inwoners weinig bebouwd en ongezond van klimaat. Onder
de voortbrengselen zijn merkwaardig
bittere honig (van waar amarior melle
Sardo) en eene gifplant (sardonic herba),
die bij 't gebruik zenuwachtige stuipen
(rises sardonius) veroorzaakte. De bevolking (S a r di, Xao&coot) , een met
phoenicisch, tyrrheensch en carthaagsch
bloed vermengd ras stond ongunstig
bekend blijkens 't spreekwoord Sardi
venales, alter altero nequior. Kort na
den eersten punischen oorlog (238) ontnamen de Romeinen 't eiland aan de
Carthagers, zonder er, vooral in de
bergstreken, ten volle meester te kunnen worden of blijven.

of Sarmaten (, 'aveo, edTat , »u hat)

versmolten , nadat deze, die oorspronklijk aan de oevers van den Tanais thuis
behoorden , zich N.- en O.waarts heinde
en ver uitgebreid hadden. Van daar
dat niet zelden Sarmaten en Scythen,
Sarmatie en Scythie als synoniem voorkomen. Steden werden er niet gevonden
dan op de Z.O.kust, door de Grieken
gesticht. De taurische Chersonesus
(Krim) bleef van Sarmatie uitgesloten,
hoewel 't binnen de voornoemde grenzen viel.
Sarmaticae portae, .ao,uazcxai itv2ac , nu pas van Dariel , bergengte van
den Caucasus , die uit Iberie naar Sar matie leidt. Zie CAUCASUS.
Sarmatiei montes , het N . gedeelte
der tegenw. Carpathen , bergketen tusschen Germanie ten W. en Sarmatie
ten O. , die zich van de bronnen der
Vistula (Weichsel) tot aan den Ister
(Donau) uitstrekt.

Sarmat ou m mare , de Oostzee , bespoelt de N.kust van Sarmatia Europaea. Bij rom. dichters soms = de
Zwarte zee.
^arnus, nu Sarno, rivier in Campanie , vloeit voorbij Nuceria en valt
bij Pomleii in de golf van Puteóli.
Saronicus sinus , Eaowvtxós xó2rtos, nu golf van Egina, W. golf der
Aegeïsche zee tusschen Attica (van kaap
Sunium af) ten N. en Argól s (van
kaap Scyllaeum af) ten Z.
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Sassanidae.

Sarpédon, Za
&cnv. 1) Zoon van
Zeus en Europa, broeder. van Minos
en Rhadamanthys, begaf zich, met
Minos over 't bezit van Miletus in onmin geraakt, naar Cilix, wien hij tegen
de L iers hielp , werd later koning
^yeele
van
en beleefde 3 menschengeslachten. — 2) Zoon van Zeus en
Laodamia of van Euander en Deidamia,
kleinzoon des vorigen , trok aan 't hoofd
van lycische troepen Troje te hulp, vocht
dapper en werd door Patroclus geveld.
Sarpedonium promontorium, 1a9-

geraakte (232) bij de uitbreiding van
zijn gebied , dat hij door een voorbeel-

dig bestuur tot een aanzienlijke hoogte
van uit- en inwendigen bloei verhief,
met de Romeinen in oorlog, zonder bij
den vrede van 234 een voet breed
gronds der vroeger veroverde landen
te verliezen. -- 2) Sap o r I (Sjapoer) ,
zoon en opvolger des vorigen (240271 n. C.) , voerde , diep in 't rom. rijk
doorgedrongen (242-244), oorlog tegen
Gordiánus III en later (259) tegen Valeriánus , wien hij onder een mondgeirppov1a Lxea , voorgebergte 1) van sprek in hechtenis nam en onder snoode
Thracie tusschen de monden der rivie- behandeling tot aan zijn dood (269)
ren Melas en Erginus tegenover 't ei- gevangen hield. Nadat hij herhaalde
rom. legers verslagen en Syrie,-lijkde
land Imbros , — 2) van Cilicie , 80
stadiën (8 geogr. mijlen) W.waarts van Mesopotamie tot aan Edessa , KleinAzie tot aan Caesaréa veroverd had,
den mond der rivier Calycadnus.
hij op zijn zegetocht door den
Sarra = Tyrus , van waar bij Ver- werd
gilius sarranum ostrum, tyrisch purper. rom. veldheer Callisthus en door Odenathus van Palmyra gestuit. In latere
Sarrastes , volkstam in Campanie , jaren
liet Sapor grootsche werken aan
bij de rivier Sarnus, uit den Peloponsteden stichten en in de rotsen-legn,
iiesus, als 't heette, herkomstig.
gedenkteekenen zijner overwinningen
Sarsina, nu Sarsina , oude stad in uithouwen. --- 3) V a r a r a n e s I (BahUmbrie aan de rivier Sapis , ten Z.W. ram) , zoon van Hormisdas I (Ormuds),
van Ariminum , later rom. municipium , onder wiens regeering (272-275) een
geboorteplaats van den blijspeldichter Zenobia tegen Aurelianus te hulp gePlautus.
zonden leger de neerlaag leed en Manes,
Sarus , Idoos , nu Seihan, eene der de kettersche stichter van 't Manichaehoofdrivieren in 't Z.O. van Klein-Azie, isme, den marteldood stierf. — 4) Vaontspringt in Cataonie op den Anti- raranes II , zoon des vorigen (275taurus , stroomt door de stad Comána 292) , gaf in 't begin door zijn tiranniek
in Cilicie , bespoelt de stad Adana in bestuur aanleiding tot misnoegen , dat
Cappadocie en valt even O.waarts van een opstand ten gevolge had, terwijl
de rivier Cydnus en Z.O.waarts van de hij zich tevens door rom. wapenen bestad Tarsus in de Middellandsche zee. dreigd zag. Van keizer Probus verSaso , Yaacóv , rotseilandje aan de mocht hij door gedweeheid den vrede
kust van Illyrie ten N. van 't Acroce- te erlangen; doch deze rustte zich alras
raunisch voorgebergte, door zeeroovers tot een nieuwen oorlog uit, toen bij
druk bezocht; nu Saseno.
vermoord werd (282). Zijn opvolger
s , oi, scythische Carus , die met de kroon de onderneSaspires, Xc o r tO
volkstam in Azie , ten Z. van Colchis ming overnam , veroverde, te midden
en ten N. van Medie woonachtig.
der inwendige onlusten, Mesopotamie,
Sassanidae, Xacuavídat, perzische benevens de steden Seleucia, Coche en
dynastie (226-651 n. C.) , naar Sas- Ctesiphon , doch werd op zij n zegetocht
aan,den vader of grootvader van Ar- door den dood verrast (283). Sedert
taxerxes , genoemd. 1) Artaxerxes regeerde Vararanes in vrede met de
(perz. A r d a si r) , stichter der dynastie Romeinen en met zijne onderdanen. —
(226-240 n. C.) , viel als generaal van 5) N a r s e s (Narsehi) , zoon van Saden parthischen koning Artabánus af, por I (292--301) , werd, na afwisseherstelde onder den titel van „koning lende krijgskansen tegen Galerius, door
der koningen" 't oud-perzische rijk en een volslagen neerlaag gedwongen den
-

Sassula.

Saturnus.
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vrede voor den afstand van 4 provin- I Latium vluchtte , ontleend. — 3) Oude
cies te knopen. — 6) S a p o r II (309— stad in Etrurie aan den straatweg van
380) , voerde een bloedigen , met roem I Rome naar Cosa , 185 rom. kolonie.
gekroonden oorlog tegen Constantius II I Saturninus . 1) L. A p p u 1 e i u s,

en zijne opvolgers, die bij den vrede I berucht volksmenner te Rome, een der
Armenie en Iberie prijsgaven (337— I handlangers van Marius , die als tri 363). In Bithynie door een leger van I buun (102, 100 en 99) op onwaardige
Valentinianus teruggeslagen, hield hij I wijze de rol der Gracchen naspeelde,
zich in Armenie staande , verwoestte door wettige en onwettige middelen de
Tigranocerta, terwijl hij overal de griek- senaatspartij vernederde en de gunst
sche letterkunde en 't christendom uit- I der groote menigte najoeg. Om in troeroeide ter wille van den perzischen bel water te visschen , liet hij (99) C.
lichtdienst. Hij besloot zijne regeering Memmius , den mededinger van zijn
met den aanleg van steden en openbare vriend Glaucia naar 't consulaat , te
werken en herbouwde 't door Septimius midden der volksvergadering door huur Sevèrus verwoeste Ctesiphon , om der- lingen overhoop steken. Door al zijn
waarts den rijkszetel over te brengen. woelen en wroeten in 't nauw gebracht,
Na nog een 20tal vorsten uit dit stam- bezette hij 't Capitool , waar hij zich
huis ging 't nieuw -perzische rijk onder niet staande kon houden , nadat de
Isdegerdes III te gronde (651).
tegenpartij de pijpen der waterleiding
Sassula , stad in Latium , die tot afgesneden had , nam , door den senaat
tot vijand des vaderlands verklaard en
het gebied van Tibur behoorde.

Satála , rc ^ rata , aanzienlijke stad
in 't N.O. van Klein-Armenie , de sleutel der bergpassen naar Pontus, in een
van rondom met bergen ingesloten dal
gelegen , van waar 4 wegen naar de
steden aan den Pontus Euxinus liepen.
SatieUla , bergstad in 't Z.W. van
Samnium op de grens van Campanie ,
313 rom. kolonie.
Satniois , Ea-crcóscs, riviertje in 't
Z. van Troas , ontspringt op den Ida,
vloeit W.waarts en valt tusschen Larisa en Hamaxitus in de Aegeïsche zee.
Satrae , ^.dreat , thracisch bergvolk
op den Pangaeus, tusschen de rivieren
Strymon en Nestus.
Satrieum , stad in Latium nabij Antium; nu Casale di Conca met overblijfselen van oude muren.
Saturae palus , nu lago di Paola ,
meer of moeras in Latium nabij kaap
Circeium , door 't overloopen der rivier
Nymphaeus ontstaan.
Satur um, nu Saturo, stad in Beneden-Italie bij Tarente, door puik van
paarden bekend (van waar bij Horatius
Satur•eianus caballus).
Saturnia . 1) Bijnaam van Juno en
Vesta, als dochters van Saturnus. —
2) Oude naam van Italie, aan Saturnus, die uit den hemel verdreven naar

ter dood veroordeeld, ook door Marius,
onder wiens hoede hij zich veiligheidshalve gesteld had, aan zijn lot overgelaten , de laatste toevlucht in de Curia
Hostilia, waar hij , met de belhamels
in zijn nasleep, door de woedende menigte onder de dakpannen van 't gebouw
begraven werd. — 2) Een der zoogenoemde 30 tyrannen (± 260 n. C.) ,
generaal en gunsteling van Valeridnnus,
onder Gallienus tot keizer uitgeroepen , doch wegens zijn strenge tucht
om hals gebracht. — 3) Galliër van
geboorte , beproefd krijgsman , werd
door Aurelianus tot bestuurder van 't
O, grensgebied aangesteld, later onder
Probus te Alexandrie door 't volk als

keizer begroet, doch weldra door de
tegen hem uitgezonden soldaten te Apamèa in 't nauw gebracht en vermoord.
Saturnius , bijnaam van Jupiter en
Neptunus, als zonen van Saturnus.
Saturnus, oud -italiaansche god van
landbouw en landelijk bedrijf met alle
toebehooren, aan wiens eeredienst bij
de Romeinen de lieflijkste herinneringen van 't patriarchale leven ver bonden bleven. Aan Saturnus en zijne

gemalin Ops werden de heilaanbrengende weldaden van vreedzamen arbeid
en ordelijke samenleving dank geweten.
' Onder den invloed der grieksche my-

858

Satyri.

Scaevola.

then smolt Saturnus met Cronos samen. dracht ontving. — 2) Peripatetisch wijs -

Evenals deze (zoo luidt de gewone le- geer uit de 2de eeuw v. C. , die in een
gende) door Jupiter uit den hemel ver- groot werk , Blot getiteld, de levens
dreven, werd hij na lange zwerftochten van beroemde wijsgeeren , dichters,
in Latium door koning Janus gastvrij staatslieden en regenten te boek stelde.
opgenomen en bracht er de gouden
Sauromátae = Sarmatae.
eeuw van algemeene vrijheid en gelijkSavo. 1) Nu Saone , rivier in Camheid, van louter vrede en vreugde, panie, valt bezuiden Sinuessa
in zee.
van onvermengd geluk en genot, die _ 2) _ Sabbáta.
,
door 't volksfeest der Saturnalia en
Savus , Xaoc , nu Save , rivier in
Opalia (17-21 Dec.) uit de volheid
des harten herdacht werd. Aan den Pannonie, die op de carnische Alpen
voet van den capitolijnschen (ook satur- ontspringt, Z.waarts van den Dravus,
nischen) heuvel stond de oudste aan I vrij evenwijdig met dezen stroomt en
Saturnus en Ops gewijde tempel, onder I bij Singidunum in den Donau valt.
welken zich in een keldergewelf de I Saxa rubra. Zie RUBitA SAXA.
SaxÓneS, germaansche volkstam,
rom. staatskas (aerarium Saturni) en
't rijksarchief bevond. Ook werden er oorspronklijk woonachtig in 't Z. van
de wetstafels bewaard. 't Standbeeld de Chersonësus Cimbrica (tegenw. Hol van Saturnus was van binnen hol en stein) tusschen de rivieren Albis (Elbe)

met olie gevuld ; in de hand droeg hij
een krom snoeimes en zijne voeten waren in wollen linten gewikkeld.
Satyri , ^'árv Looc , metgezellen van
Dionysus, in wier wezen de menschlijke
en dierlijke natuur en gestalte vereenigd waren , volgens Hesiódus bloedverwanten der bergnimfen en Kureten ,
die nergens toe dienen en toe deugen ;
gew. voor zonen van Hermes en Iphthime
of der Naiaden gehouden , bij voorkeur

I en Chalusus (Trave) , met de stad Treva
(Travemunde) , verschijnen in de 3de
eeuw n. C. (286) als beruchte zeeschuimers en vereenigen later onder hun
naam en invloed de germaansche vol ken , die de streken tusschen de Elbe,
Rijn , Lippe en de Noordzee bewoon I den. In 't midden der 5de eeuw stak
een gedeelte der Saksen met de Anglen
I naar Britannie over.

Seaea porta , X atat' nv l at , de
belust en verlekkerd op lager en hooger scaeïsche (linksche) poort aan de W.zingenot, als dans en muziek, liefde en zijde van Troje , die naar 't grieksche
wijn. Zij werden met borstelig haar, legerkamp leidde.
Scaevola. 1) Mucius, de jeugdige,
stompen neus, spitse ooren, kleine ho
-

revs , een paarde- of geitestaart en andere attributen , die aan hun tweevoudig
karakter beantwoorden , in een zaligen
roes met thyrusstaf of bokaal , in een
reidans of stoeipartij met de nimfen ,
op de fluit of rietpijp blazende enz. afgebeeld. De oudere Satyrs heeten wel
S i 1 e n e n (Eet,% vot) , de jongere , ook
zachter en aanminniger van voorkomen
en geaardheid, S a t y r is e e n (Xa-cv^oí,axot). Later werden ze met de Panes
en Panisci, door de rom. dichters met
cle italiaansche Faunen op ééne lijn gesteld, van grooter horens, ruige haren
en'okspooten voorzien,
Satyrus, Id-cv^oog. 1) Atheensch
tooneelspeler, van wien Demosthénes
wenken ter verbetering zijner voor-

in 't oude volksverhaal gevierde held,
die , om 't door Porsena benauwde Itome te redden , 't vijandelijk leger binnensloop, om den koning te dooden,
zich in den persoon vergiste en een der
dienaren trof. Op heeterdaad betrapt
en gegrepen om levend verbrand te
worden , liet hij op staande voet , om
zijne onversaagdheid te toonen , zijne
rechterhand in t vuur van een voor t
offer ontstoken altaar verbranden (508).
Met deze heldendaad ingenomen, ontsloeg Porsena den fieren jongeling, die
door de Romeinen met den bijnaam
van Scaevola „linksche" en met een
stuk gronds (Mucia prata) vereerd werd.
—2) P. Mu c i us, tribuun 141, praetor 136, consul 133, pontifex maximus
131, eerst de volks -, later de senaats-

Sciathus.

Staldis.

359

partij toegedaan , als grondig rechts- bezittingen vele jaren als balling door.
geleerde en begaafd redenaar beroemd
Scaptesula of Scaptensula (Ixax
.

-- 3) Q. M u c i u s „de augur", tribuun 128, aedilis 125, praetor 124 en
propaetor in Azie , consul 117 , een man
van gematigde staatsbeginselen , doch
grooter rechtsgeleerde dan redenaar,
aan wiens bevriender omgang en wijzen
h em
véén
zijnercwerken
dals reker invoert,
t danken had. p 4) Q. M u c i u s
,,pontifex maximus", tribuun 106, aedilis 104, consul 95, behartigde als pro praetor in hooge mate de belangen der
provincie Asia , weshalve er te zijner
eer een feest ingesteld werd. Door de
partij van Marius vogelvrij verklaard,
verloor hij 't leven (82) , wegens zijn
edel karakter en fijne manieren, groote
rechtskennis en welsprekendheid algemeen betreurd. Tot in latere eeuwen
verwierf hij zich een welverdienden roem
als grondlegger der stelselmatige , wetenschaplijke behandeling van 't burgerlijk recht.
Staldis, nu Schelde , hoofdrivier in
't N. van Gallia Belgica , die zich in
den Oceaan ontlast en niet , zooals 't
bij Caesar luidt, in de Mosa (Maas).
Seamander, Xxáuavleos, riviertje
1) in de vlakte van Troas, nu Mendere
Soe , wegens zijn gele kleur ook X a nt h u s geheeten , — 2) in 't W. der
N.kust van Sicilie, valt bij Segesta in
zee.

-

Scapte Hyle.
geapula , P. O s t o r i u s , rom. bevalhebber in Britannia (± 50 n. C.) ,
die de Siluriers versloeg en hun koning
Caractacus in ketenen geklonken naar
Rome zond.
Scs mors , zó Exá^OCSov 020; 9
grensgebergte tusschen Moesie en Macedonie.
Searphé, Xxa^Ognr , stad der epicnemidische Locriers, waar de door den
pas der Thermopylae loopende wegen
zich vereenigden.
Seaurus , M. A e m iii u s , kampioen
der senaatspartij na den tijd der Gi-racthen, volleerd diplomaat, door Cicero
hooggeroemd, door Sallustius streng
gelaakt, vocht als consul (115) met
geluk tegen deze en gene volkstammen
op de Alpen , ging (112) aan 't hoofd
eener ambassade naar Jugurtha in Numidie en volgde (111) als legaat den
consul L. Calpurnius Bestia in den
oorlog tegen Jugurtha, door wien ze
zich beide lieten omkoopen. Hoewel
Scaurus de misdadigste was, wist hij
zich door kuiperijen aan alle rechtsvee
volging te onttrekken, ja zich tot lid
der commissie van onderzoek in de zaak
zijner medeplichtigen te doen benoemen. Als censor (109) herstelde hij de
Milvische brug en legde de via Aemilia

zy^óv^^ =

gedenkschriften (de vita
Seamandrius , Ixa,uáv 3etos , eenige J aan. Methijzijne
weinig eer in.
zoon van Hector en Andromache , door sea) lei
de Trojanen ter eere van Hector, den iScelerátus campus, plaats te Rome

behoeder der stad, A s t y a n a x ge- nabij de Porta Collina, waar vestaalI sche maagden, die hare gelofte van
noemd (zie ald.).
Seandia, êa, .Yxavbeta , havenstad kuischheid verbroken hadden , levend
begraven werden.
op de O.kust van 't eiland Cythera.
-

Scand Ía , Scandinavia , tegenw.

Scenitae , Xjvirat „tentbewoners,"

Seapté Hylé , Yxajrzij vlj , stadje
op de kust van Thracie (later Macedonie) tusschen de rivieren Strymon
en Nestus op 't gebergte Pangaeus ,
N.W.waarts tegenover 't eiland Tha -

Scepsis , Zx^pts , oude stad in 't
Troas (Mysie) , ZO. binnenland
II waarts van van
Alexandria Troas , op de
hoogten van den Ida.

Noorwegen, Zweden en omliggende naam der nomadische stammen (bedoeïnen) van Arabia Deserta.
eilanden (Xxavlíat vfj ot).

Seheria, EXeQtá, fabelachtig eiland

sos, met rijke goudmijnen, uit welke der Phaeaciers.

Zie

CORCYR.A.

Sciathus, 'dalos, eilandje in de
de Thasiers jaarlijks 80 talenten trokken. Thucydides bracht er op zijne Aegeïsche zee ten N.O. van Euboea,
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Scillus.

Scipio.

nabij de kust van Magnesia , met ge- hij in de gunst zijner medeburgers,
lijkn. stad; nu Skiatho.
die zich alles groots en goeds van hem
SCÍIIu3 Zxt22ovs stad van Elis in voorspelden, zoodat hij 212, hoewel
Triphylia aan de rivier Selinus, 20 beneden de jaren , tot aedilis en 210,
stadiën ten Z. van Olympia , waar na den dood van zijn vader en oom,
Xenophon, uit Athene verbannen, lange als uit één mond tot opperbevelhebber
jaren leefde. van 't leger in Hispanie verkozen werd.
Sci0n6, .xccvvi, bloeiende handel- De uitslag overtrof de verwachting.
Carstad op de W.kust van Pallene (W. land- Op den eersten veldtocht nam hij
thágo Nova in en verdreef in 4 jaren
tong van Chalcidice), stond, van Athene
afg evallen , een langdurig beleg door tijds de Carthagers uit geheel Hispa(423), nie. Teruggekeerd, werd hij , hoewel
ar (205) tot consul gekozen.
Scipiádes , bij rom. dichters = een a
Nu bracht
u
der
groote Scipio's.
^hij, (
)van alle tegenwerking,
g
p
in weerwil
SCÍplo , 1) L. C o r n e- 't stoute plan ten uitvoer om den strijd
l i u s Scipio B a r b a t u s, de over- met Carthago vóór de poorten der stad
grootvader van Scipio Africanus Maior, zelve te beslechten , rustte zich , naar
versloeg als consul (298) de Etruriers Sicilie overgestoken, aldaar den geheenabij Volaterrae. — 2) L. C or n e 1 i u s len winter tot den oorlog uit en bracht,
Scipio, zoon des vorigere, consul 259, in Africa geland, de Carthagers zoozeer
verdreef, door eene overwinning op in 't nauw, dat Hannibal, hun eenige

Hanno , de Cartha g ers uit Sardinie en redder, uit Italie teruggeroepen werd.
Corsica, censor 258. — 3) P. Corn. De neerlaag bij Zama (19 Oct. 202)
S c i p i o A s i n a, voerde (221) als con- besliste over 't lot van Carthago , dat
sul , met zijn ambtgenoot M. Minucius zich tot een vernederenden vrede geRufus, een voorspoedigen oorlog tegen dwongen zag. Door deze heuglijke
de Istriers. — 4) P. C o r n. S c i p i o , overwinning met roem overladen , vierde
trok als consul (218) Hannibal in Gallia Scipio zijn intocht te Rome (201) met
Cisalpina te gemoet, doch werd bij een schitterenden triomf en ontving den
den Ticinus verslagen en zwaar ge- eernaam Africanus. Nadat hij 199
wond , bracht, den Padus (Po) over- censor en 194 ten tweeden male consul
getrokken, zijn hoofdkwartier naar geweest was, werd hij 193 aan 't hoofd
Placentia over, vervolgens naar den eener ambassade naar Africa gezonden,
linkeroever der Trebia , waar hij , met om de oneenigheden tusschen Masinissa
zijn toegesnelden ambtgenoot Tib. Sem- en Carthago te beslechten; in 190 diende
pronius Longus vereenigd, nogmaals bij als legaat onder zijn broeder Lucius
een bloedige neerlaag leed. Ten vol- in den oorlog tegen Antióchus d. G.
Benden jare (217) bood hij in Hispanie van Syrie. Met dezen veldtocht sluit
met zijn broeder Cnejus de Carthagers Scipio's glorierijke loopbaan. Na zijn
jaren lan g roemvol 't hoofd, maar beide terugkeer uit Azie toch werd hij met
werden 211 verslagen en sneuvelden. zijn broeder voor 't volk gedaagd, om
— 5) P. Corn. Scipio Africanus zich te verantwoorden op eene aan M a i o r, een van Rome's grootste veld- klacht der tribunen , dat ze zich door
heeren , 234 geboren, redde in den slag Antiochus hadden laten omkoopen en
bij den Ticinus (218) als 16jarig jonge - G een gedeelte der door den koning aan
ling zijn zwaar gewonden vader Publius ` den rom. staat uitbetaalde sommen
't leven , vocht bij Cannae (216) in den verduisterd hadden. Toen hij te dier
rang van krijgstribuun en werd na de f zake voor de vierschaar stond , was
volslagen neerlaag met Appius Clau- 't juist de verjaardag van den slag bij
dius aan 't hoofd gesteld van 't over- Zama en nu riep bij , in verontwaarschot der troepen, die door zijn manne- diging, 't vergaderde volk naar het
lijk gedrag met nieuwen moed bezield I Capitool op, om met hem de goden
werden. Spoedig en telkens hooger klom voor de overwinning te danken en te

Scipio.

Scipio.

bidden , dat zij Rome ten allen tijde
zulke burgers als hij was mochten geven. Ten spijt van wet en recht vermocht zijn wegslepende taal 't opgewonden volk zoo ver te brengen; doch
als om zich zelven voor de gevolgen te
vrijwaren, verliet hij Rome onverwijld,
om zich op zijn landgoed te Liternum
terug te trekken. 't Jaar van zin dood
is onzeker; denklijk stierf hij 183. Behalve groote krijgstalenten bezat Scipio
warme liefde voor grieksche kunst en
letteren , waardoor hij zich den haat
der ouderwetsche Romeinen , met name
van Fabius Maximus, op den hals
haalde. — 6) L. Corn. Scipio Asiatic u s , broeder van den grooten Afritaan , onder wien hij in Hispanie diende , bestuurde als praetor (193) Sicilie
en overwon als consul (190) Antiochus
d. 0. te Magnesia bij den berg Sipylus,
doch werd bij zijn terugkeer ter zake
van geldverduistering veroordeeld. —
7) P. C o r n. S c i p i o A. e m i 1 i a n u s
A fr i c a n u s M i n o r , jongere zoon van
L. Aemilius Paulus , door P. Scipio
aangenomen, vertrok op zijn 17de jaar
met zijn vader naar Griekenland en
vocht bij Pydna (168) , diende als krijgstribuun onder L. Lucullus in Hispanie
(151) en onder Manilius (149) in Africa,
waar hij door herhaalde proeven van
dapperheid en moed, van kunde en beleid aller oogen tot zich trok. Van
't woelige'krijgsleven verpoosde hij zich
met stille letteroefeningen en vond in
Polybius en Panaetius, in Lucilius en
Terentius, maar bovenal in Laelius

Africanus tot loon van eigen verdien sten toegekend. Als censor (142) ver zette hij zich krachtig tegen 't indringend zedenbederf en verdedigde zich
139 met welsprekendheid en goed gevolg
op een aanklacht van hoogverraad. Der
jarenlange duur van den oorlog tegen
Numantia riep Scipio andermaal
tot het consulaat. Met het commando
naar Hispanie vertrokken , bracht hij
tucht het onhandelbare
door strenge
leger tot zijn plicht terug en nam (133)
Numantia na een langdurig beleg in,
van waar hij den eernaam Numantinus ontving. Bij zijn terugkeer (132)
was Rome in rep en roer ten gevolge
van de hervormingsplannen en den dood
van Tib. Gracchus , met wiens volle
zuster Sempronia hij gehuwd was , doch
wiens politiek hij , als vurig aristocraat,
van heeler harte verfoeide en openlijk
bestreed. Door woord en daad verwekte
hij een hevige gisting in de gemoede ren der tegenpartij . Nadat in den senaat en in de volksvergadering zijne
tegenstanders hem met hoon en smaad
overladen en voor landverrader uitgekreten hadden , werd hij den volgenden
morgen dood in zijn slaapvertrek gevonden. — 8) P. C o r n. S c i pie
N a s i c a , zoon van Cn. Scipio Calvus,
genoot als jongeling (204) de eer van
door den senaat, als zijnde hij de beste
burger van Rome , naar Ostia gezonden
te worden, om met den stoet van rom.
huismoeders 't aldaar van Pessinus aan gekomen beeld der idaeïsche godin naar
de stad over te brengen, vocht als
praetor (194) voorspoedig in Hispania
Ulterior en versloeg als consul (191) de
Bojen. Ook als rechts geleerde bezat
hij grooten naam. — 9) P. C o r n.
S c i p i o N a s i c a C o r c u 1 u m, zoon
des vorigen , diende eervol onder Aemilius Paulus in Macedonie , was consul
162 en 155, pontifex maximus 150.
Den bijnaam van Corculurn had hij aan
zijne scherpzinnigheid en rechtskennis
te danken. — 10) P. C o r n. S c i pieo
N a s i c a S e r a p i o, consul 138, ruide
133, als de gezworen vijand der volks partij, den senaat tot een gewapenden
aanval tegen Tib. Gracchus op, werd,
om de woede des volks te ontgaan,

vertrouwde vrienden , zijner waardig.
Tevens was hij in woord en daad een
echt Romein van den ouden stempel.
Uit Africa te Rome teruggekeerd (148),
werd Scipio , hoewel hij , pas 37 jaren
oud, den wettigen leeftijd nog niet
bereikt had, tot consul voor 't volgend
jaar verkozen, om den oorlog tegen
Carthago ten einde te brengen. Na
een zwaar beleg nam hij de uitgeputte ,
wanhopig verdedigde stad (146) stormenderhand in en bracht Africa op
den voet eener rom. provincie. Ter
eere dezer overwinning vierde hij te
Rome een luisterrijken triomf en werd
hem de van zijn vader geërfde titel
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395-350) , tot wiens meest bewonderde
kunstgewrochten behoorde de marmergroep, die de verheerlijking van Achilles , zooals hij te midden van allerlei
zeegoden en zeemonsters triomfantelijk
door Thetis de gelukzalige eilanden
binnengeleid werd , voorstelde. Deze
groep , benevens andere zijner beeld
als eene Aphrodite , een Alci--werkn,
biades met de bliksemflits, een kolossale
Ares, een Apollo Citharoedus stonden
later te Rome in tempels en tuinen.
Bij den bouw en de opluistering van
den tempel der Athene Alea te Tegea
en van 't Mausoleum te Halicarnassus
was hij een der hoofdpersonen. — 2)
Aanvoerder der Aetoliers tegen Philippus III v. M. (220) , vertrok na 't einde
van dien oorlog naar Aegypte , waar
hij in blakende gunst aan 't hof te
Alexandrie stond en 't legerbevel tegen
der rots lag eene schildpad , die de li Antiochus
d. G. voerde, maar, als hoofd
slachtoffers verslond. Sciron-chamendr
van een tegen den jongen koning Ptowerd door Theseus gedood.
lemaeus VI(Epiphánes) gesmeed kom
Scirónis , 2xt Loco,4s ó3ós , kortste
dood gebracht werd (196). -plot,er
hoogst gevaarlijke weg tusschen de
Soordisci
, volkstam van celtiscben
Scironische rotsen langs de O.kust van
Megaris en de zee (nu xaxi rxd1 a oorsprong in Boven -Pannonie tusschen
„duivelstrap "), voor voetgangers alleen de rivieren Savus en Dravus woon -achtig.
bruikbaar, door keizer Hadrianus tot
Scordus = Scardus.
een veiligen rijweg verbreed.

onder een voorwendsel naar Azie gezonden en stierf eerlang te Pergámum.
— 14) P. Corn. Scipio Nasica,'
kleinzoon des vorigen , door Metellus
Pius aangenomen, schoonvader van Cn.
Pompejus , doodde zich na den slag bij
Thapsus (46). Zie METELLUS n0. 7.
Sciritis, Xxcres, woeste bergstreek
op de N .W. grens van Laconie , met
eene stad S c i r u s (Xxíeos). De inwoners waren wegens hun heldenmoed
in een eigen afdeeling van 't spartaansche leger vereenigd (oxteízils Aóxos).
Schon Ix tewv, een der meest beruchte roovers , die op de grenzen van
Attica en Megaris de reizigers plunderde en hen met zijne voeten, die hij
hun beval te wasschen , boven van de
Scironische rotsen (XxcCVVídss areac,
Seironia &&va) nederstiet. Aan den voet
,

,

Scodra .

Zie

LABEATES.

Scoti , nu Schotten, voikstam der

Sc01us, 'xc32os. 1) Vlek in Boe - oude Caledoniers , met de Pieten in één
otie aan den rechteroever van den Aso- adem genoemd, in 't Z. van Schotland
pus. — 2) Stad in Chalcidice nabij en Ierland.

Olynthus.
Sco rn Í us , Yxogtov os , gebergte
in 't hooge N. van Macedonie , dat zich
O.waarts van den Scardus, in de richting van 't N. naar 't Z. bij den Haemus
aansluit.

Scotussa, ^xorovoa, oude stad van
Pelasgiótis in Thessalie nabij de bronnen der rivier Onchestus niet ver van
Cynoscephálae (zie aid.).

slacht te Crannon in Thessalie, meer
door rijkdom dan door daden bekend
en 't meest nog door een loflied van
Simonides. Een afstammeling dezer familie uit een jongeren tak was S c o p a s,
die onder de puinhoopen der plotseling

Spartiánus , Trebellius Pollio , Flavius
Vopiscus, Aelius Lampridius, Iulius
Capitolinus.

Scriptores historiae; Augustae,
levensbeschrijvers

der rom. keizers van

Seopadae, Exoiraóat, vorstelijk ge- 117-285 n. C. , met name: Aelius

instortende feestzaal, met al zijn gasten,

Simonides alleen door een bijzondere
omstandigheid uitgezonderd, 't leven
verloor.
Seópas, 2xó2ras. 1) Begaafd beeldhouwer en bouwmeester van Paros (±

Seultenna, nu Panaro, rivier in Gallia Cispadána, vloeit O.waarts van Mutina (Modena) in de Po.
Scylacium , - éum , Zxv2 axtov, nu
Squillace , grieksche stad op de O.kust
van Bruttium tusschen de rivieren Carcines en Caecinus, aan de gelijkn. golf
gelegen.

Scylax, 'xv2a4. 1) Van Caryanda

Scylla.

Scythia.

in Carie , volbracht op last van Darius
Hystaspis in 30 maanden eene ontdekkingsreis van den Indus af langs de
Z. kusten van Azie tot aan de Roode
zee. 't Nog onder den naam van Scylax
bekende reisverhaal is, blijkens den inhoud, uit lateren tijd her-

I teur eener reisbeschrijving (zegt^yotc )
in proza, die later in jambische verzen
I omgewerkt en in dien vorm gedeelte.
I lijk overgebleven is.
I Scyros, Yxvoog, nu Scyro, eene
der N. Sporaden in de Aegeïsche zee,
O.waarts van Euboea, waar Thetis

komstig. — 2) Van Halicarnassus,
vriend van Panaetius , meet- en sterrekundige , tevens een mdn van invloed
ten zijnent.
Scylla, Xxv2Aa. 1) Eene steil in
zee vooruitstekende en door schipbreuk
beruchte rots tusschen Italie en Sicilie ,
op de Z.W.kust van Bruttium tegenover de even gevaarlijke C h a r y b d i s
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haren zoon Achilles in meisjeskleeren

aan 't hof van Lycomèdes verborgen
fI hield
en waar Pyrrhus , de zoon van

I Achilles en Deidamia, geboren en op-.
' gevoed werd. Volgens een ander ver haal veroverde Achilles 't eiland , om
1 den dood van den door Lycomedes
I verraderlijk omgebrachten Theseus te
wreken. Door Cimon werd , na de ver op de N.O.kust van Sicilie,
de overing van Scyros (476) , 't gebeente
voorbijvarenden met een wissn onder- van Theseus op bevel van 't delphisch
gang bedreigden. Onder de ééne rots orakel naar Athene overgebracht en daar
woonde Scylla, dochter der nimf Cra- in het Thesëum bijgezet. Tot aan de
taeis, een zeemonster met 12 wanstal- macedonische overheersching bleef 't
tige voeten en blaffende als een hond eiland aan de Atheners toebehooren en
uit 6 koppen , elk met een reusachtigen werd hun door de Romeinen bij den
hals en 3 rijen spitse tanden voorzien ; vrede met Philippus III (196) terug onder de andere of wel in eene draaikolk gegeven.
SCyth Í2l, Exvtía, uitgestrekte landverborgen zat Charybdis , die Smaal
daags de wateren der zee inzwolg en streek van onzekere grenzen , voor 't
3maal weder uitbraakte. Scylla wordt eerst nader bekend geworden uit de
in latere verhalen voorgesteld als een berichten van Herodotus , die onder
bekoorlijk meisje , door Glaucus (of dezen naam, in 't algemeen genomen, de
Poseidon) bemind en door Circe (of Z.-O. gedeelten van Europa, tusschen
Amphitrite) uit ijverzucht in een wan- 't Carpathisch gebergte en den Ta.
gedrocht herschapen. Elders wordt ze náis (Don) gelegen , verstaat. De
door Herácles gedood , omdat ze hem inwoners (S c y t h a e , .x58ai) behoor eenige ossen van Geryon ontstolen had, den tot het mongoolsche ras en wamaar door Phorcys in 't leven terugge- ren sedert onheuglijke tijden uit de
roepen. Vergilius spreekt in de Aeneis steppen van Midden -Azie naar Europa
van meer dan ééne Scylla en brengt verdrongen , waar ze op hunne beurt
ze naar de onderwereld over. — 2) de Cimmeriers verdreven. De Scythen
Dochter van Nisus , den koning van bestonden uit een aantal onbekende
herderstammen en horden , die met have
Megára (zie ald.).
en goed op een soort van overdekte
Seyllaceum = Scylacium.
wagens leefden en hunne kudden van
1)
Stad
en
SCyllaeum , 'xv22aiov.
weide tot weide overbrachten. Zij wakaap op de Z.W.kust van Bruttium ren
vooral geoefende jagers, ruiters en
aan de N. invaart der zeeëngte van boogschutters
en te midden van hunne
Sicilie (Scyllaeum f^^etum) , naar Scylla onafzienbare steppen
ongenaakbaar, In
genoemd, nu Sciglio met overbl
overblijfselen 't L. , langs de N.kust van den Pontus
der oude burcht op de rots. — 2) Kaap Euxinus
,
lieten ze al vroeg , wegens
in Argólis op de Z.O.kust van Troezen de vruchtbaarheid
den grond en
aan de Z. invaart der Saronische golf, onder den heilzamenvan
invloed der aldaar
g ,
nu Scyli.
gevestigde griekschekolonies, hun
SCY118tium = Scylacium.
y
zwervend herdersleven varen om zich
SCymnu3, 2xv,uvos, van Chios, au- meer met landbouw en handel onledig
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Segusio.

te houden. In lateren tijd werden de tusschen Panormus en Drepánum , door
Scythen van lieverleê door de Sarmaten Trojanen aan den oever van 2 riviertjes

overvleugeld en verdrongen (van waar
ook Sarmatia = Scythia). In den rom.
keizertijd was Scythie de naam van
't uitgestrekte aziatisch grondgebied
tusschen Sarmatia Asiatica ten W.,
Serica ten O. en Indie ten Z., door
den Imáus in Scythia intra Imaum (aan
de N. W . zijde van 't gebergte) en Scythia
extra Imaum (aan de Z.O.zijde) verdeeld. Van de bevolking dezer streken
is weinig meer dan enkele namen en
fabelachtige, niet van alle belang ontbloote verhalen bekend.
Seythini , Exvtcvoí , volkstam op de
W.grens van Armenie.
ScythopÓlis , ^.xvfóno) tc , groote

voor den handel gunstig gelegen , druk
bezochte stad van Palestina in 't N.O.
van Samaria met een gemengde bevolking van Kananiten , Philistijnen , assyrische kolonisten en Scythen , later
nog met Grieken en Romeinen vermeerderd. Door de nabijheid van een
doortocht over den Jordaan was ze , gedurende eeuwen, in de dagen van 't OT.,
van de Maccabëen en van de Romeinen
een evenzeer begeerd als betwist bezit. Zij bleef tot in den christentijd
van belang als zetel van een aartsbisschop en werd in den tweeden kruistocht door Saladin in de asch gelegd.
Sebennytus , Eef É1'vvros , hoofdstad

van 't gelijkn. district in Beneden-Aegypte (Delta) , ter linkerzijde van den
gelijkn. Nijlarm , nu Semennoet met
bouwvallen.
Sebéthus , nu Maddalena, riviertje
in Campanie, vloeit rondom den Vesuvius en valt aan de O.zijde van Neapólis (Napels) in de golf van Puteóli.

Sedetáni = Edetani.
Seduni , volk op de Alpen, ten O.
van 't lacus Lemannus (meer van Genève) in 't stroomdal van den Rhodánus
(Rhone), in tegenw. ' Wallis (Sitten).
Segesama, Yeyeaaga , nu Sasamo,
stad in 't N.O. van Hispania Tarra
aan den straatweg van Tarráco-conesi
naar Asturica.

Segesta, "Eysiza , bloeiende stad
W.waarts op de N.W.kust van Sicilie,

(die ze Simóis en Scamander noemden),
naar rom. overlevering door Aenéas
onder den naam van Acesta gesticht,
was met de grieksche steden van 't
eiland voortdurend in strijd gewikkeld,
bij name met het naburige Selinus,
waaruit de noodlottige expeditie der
Atheners tegen Syracuse (415) voort
Zwaarste lot had ze van-vloeid.'t
Agathocles (310), die 't op haren ondergang toelei , te verduren. In de nabijheid bevonden zich warme en drinkbare minerale bronnen , die , behalve
handel en verkeer, niet weinig tot hare
welvaart bijdroegen. Bouwvallen o. a.
van een schouwburg en van een tempel W.waarts van Alcamo.
Segestes , cheruscisch opperhoofd,
tegenstander van Arminius en vriend
van Rome , door Augustus met het

rom. burgerrecht begiftigd.

Segetia , van sexes „koren," rom. godin van 't uitgezaaide koren.
Segni , germaansche volkstam in
Gallia Belgica tusschen de Trevéri en
Eburonen. De naam is vermoedelijk
nog overgebleven in 't dorp BourgSegne ten Z. van Givet.
Segobriga, hoofdstad der Celtiberiers
in Hispania Tarraconensis, Z.W.waarts
van Caesaraugusta.
Segontiáci , volkstaco in 't zuidelijkst gedeelte van Britannie.
Segovia, stad der Arevaciers in Hispania Tarraconensis aan den straatweg
van Emerita naar Caesaraugusta; nu
nog Segovia, dat eene der prachtigste
waterleidingen uit de rom. oudheid
bezit.
Seguntia = Saguntia.
Segusiavi , een der aanzienlijkste
volkstammen van Gallia Lugdunensis
(in het tegenw. Lyonnais en Forez) ,
ten N. van de Allobrogen, ten W. van
de Sequanen, ten Z. van de Aeduers,
ten O. van de Arverners, met de hoofd
provincie, Lugdünum-staderghl
(Lyon) .
Segusto , nu Susa, hoofdstad der
S e g us i n i in Gallia Transpadána aan
den voet der cottische Alpen, residentie

Seianus.

Seleucus.

van koning Cottius, die er een nog
aanwezigen triomfboog ter eere van
Augustus oprichtte , later rom. munieipium.
Seiánus, A e 1 i u s, van Volsinii,
alvermogende praefectus praetorio onder
Tiberius (26 —31 n. C.) , voor wiens
geeselroede Rome sidderde , die ook 't
leven van 's keizers zoon Drusus niet
spaarde , om zich 't vooruitzicht op den
troon te openen, doch, toen hij tegen
Tiberius zelven eene samenzwering
smeedde , bij vonnis van den senaat met
zijn zoon en dochter , benevens vele
vrienden ter dood gebracht werd.
Seléné, 's2i vn , godin der maan,
dochter van den Titan Hyperion en
Theia , zuster van Helios en Eos , beklimt , door een tweespan getrokken,
des avonds den hemel en verlicht de
aarde met hare zachte en lieflijke stralen. De liefde alleen voor den schoonen op den berg Latmus slapenden
Endymion (zie ald.) deed haar telkens
voor eene wijl hare hemelpost verlaten.
Later werd Selene met Artémis, Hecate
en Persephone verwisseld onder den
naam van Phoebe. Zie LUNA.
Seleucia , 2eí svxsca , naam van vele
in Azie door Seleucus I van Syrie gestichte steden. 1) A d T i g r i n (s rl
zov TíyOsios) ook S. Babylonia,
S. Assyriae of Parthorum, groote
stad op de grens van Assyrie en Babylonie , in de gedaante van een vliegen den arend gebouwd , een tijd lang de
hoofdstad van Azie, . later door Ctesiphon overvleugeld , evenals ze bij hare
opkomst den luister van Babylon verdonkerd had. Vermoedelijk lag Seleucia
aan den W. oever van den Tiger, ten
N. van waar deze door 't koningskanaal
vlak tegenover den mond der rivier
Delas of Silla (Diala) met den Euphraat
verbonden was. Zij schitterde, van de
stichting af, als eene der rijkste koop en fabrieksteden, die lang, tot onder
de Parthen en tot in de dagen van
haar verval, de vruchten van voormaligen bloei genoot en ten tijde van
Plinius nog 600.000 inwoners telde,
doch werd door keizer L. Verus (162
k. C.) half verwoest en was ten tijde

van Julianus (363) uitgestorven. - ' 2)
Pieria (71 ev ]Itegía) , door natuur
en kunst versterkte , bijna onneembare
vesting in 't N. van Syrie en wel in
't district Pierie op den rechteroever
van den Orontes, W.waarts van Antiochie. In den oorlog met Aegypte gaf
Seleucia zich (246 n. C.) aan Ptolemaeus Euergétes over, werd (219) door
Antiochus d. G. tot Syrie teruggebracht
en verklaarde zich 109 onafhanklijk. In
de 6de eeuw was de stad geheel vervallen en is nog alleen aan puinhoopen
(nabij Kepse) kenbaar. — 3) A d B e1 u m (s rods B'2co), kleine vesting in
Syrie bij den berg Belus, in 't stroomdal
van den Orontes, Z.waarts van Apamèa. — 4) Traeheótis ( TOaxsia),
eene der hoofdsteden van Azie in Cilicia Tracheia (Aspéra) , op den W. oever
van den Calycadnus , later bij Isaurie gevoegd , bekend door een orakel
van Apollo en door jaarlijksche spelen
ter eere van den olympischen Zeus,
ook door de geboorte der wijsgeeren
Athenaeus, Xenarchus enz. Nu Selefkeh met bouwvallen. — 5) Sterkte in
Mesopotamie aan den linkeroever van
den Euphraat tegenover 't fort Zeugma,
behoorde onder Apamèa ; nu Bir. — 6)
Fraaigelegen stad in Margiána, door
Alexander d. G. gesticht , van daar
eig. Alexandria, door barbaren verwoest , door Antióchus I herbouwd en
naar zijn vader genoemd. — 7)
Tralies. — 8) Nog andere steden van
dezen naam lagen in Pisidie, Pamphylie , Palestina en Elymais.
Seleueidae, Ea2ev it at, de syrische
dynastie. Zie SELEUCUS.
Seleucis, Ee%evx;g, heerlijkst en
vruchtbaarst district van Syrie in 't N.W. des lands , ten N. van Coele.
Syrie , met de 4 zustersteden : Antiochia, Apamèa, Laodicèa, Seleucia.
Seleucus , 2é2svxos , syrische koningsnaam. 1) N i c á to r (vcxárcoQ
,,overwinnaar"), stichter der syriache
monarchie (312-280), was de zoon
van Antióchus , (een der generaals van
Philippus v. M.) en volgde (334)
Alexander d. 0-. naar Azie, waar hij
zich grooten krijgsroem verwierf, ver-.
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Seleucus.

Sellasia.

bond zich na Alexander's dood (323) I Attálus van Pergámum en stierf , na
tegen Ptolemaeus van Aegypte met tal van bloedige , met afwisselende
Perdiccas , doch bewerkte dat deze op kansen geleverde veldslagen , aan een
zijn veldtocht door zijne eigen solda- val van zijn paard. — 3) Ceraunus
ten vermoord werd (321) . Bij de (xe^Oavvós „bliksem ") , oudste zoon en
nieuwe verdeeling der provincies viel opvolger des vorigen (226-223), trok
hem de rijke satrapie van Babylonie in weerwil van zijne jeugd en lichaamsten deel , welk gebied bij alras met zwakte , van gebrek aan geld en bruikSusiana en Medic vergrootte , ja tot bare troepen den Taurus over, om de
aan den Oxus en Indus uitbreidde. verloren erflanden van 't Syrische rijk
Met den bijnaam van Nicator nam hij in Klein-Azie te herwinnen , doch werd
306 den koningstitel aan en eigende in zijn derde regeeringsjaar vermoord.
zich na den slag bij Ipsus (301) een — 4) Phi lop á t e r (gptAortázw^O „va groot gedeelte van Klein-Azie en ge- derlievende"), zoon en o p volger van
heel Syrie , 't rijk van den overwonnen Antióchus d. G-. (187-11 ) , vermocht
en gesneuvelden koning Antigenus , met den besten wil 't door oorlogen
toe. Dan om zijne staag toenemende met Rome verzwakte en uitgeputte
en voor de overige staten gevaarlijke rijk niet te herstellen of op te beuren
macht te fnuiken , sloten Ptolemaeus I en werd door zijn rentmeester HelioLagi, Demetrius en Lysimáchus eene dórus omgebracht. — 5) E p i p h á n e s
coalitie. Roemvol sloeg hij alle aan- (É^cqav^
doorluchtige) , oudste der
vallen af en behaalde zijne laatste 4 zonen van Antióchus Grypus , reoverwinning op Lysimáchus, die bij geerde 97-95. Zie ANTIOCHLs no.

Coros in Phrygie sneuvelde (281). Op 7 en 8.
zijn tocht naar Macedonie , dat hij na
ge^^éA p eerre der voornaam den dood van Lysimáchus in bezit steSel
bergvestingen van Pisidie aan de
een
stadje
in
viel
hij
wilde nemen ,
plaatse
, Z.zijde
van den Taurus , ter en
Argos tusschen den
Hellespont
rivieren Eurymédon en Oestrus
de
Lysimachia onder 't staal van zijn ' waar
dit gebergte doorbreken, met een bij
gunsteling Ptolemaeus Ceraunus op
na uitstek krijgshaftige en vrijheidlievende
77jarigen ouderdom. Seleucus was
Alexander de grootste krijgs- en staats- bevolking.
Selinils , ^E^cvovc. 1) Nu Crestena,
man zijner eeuw. Hij stichtte allerwege steden, voerde grieksche zeden rivier van Elis in Triphylia , nabij
in, stelde zich in diplomatiek verkeer I Scillus, valt W.waarts van Olympia
met den indischen vorst Sandrocottus in den Alphéus. — 2) Nu Vostitsa,
en vestigde zijn troon op hechten grond- rivier in A chaie, ontspringt op den
slag. — 2) C a llin i c u s (xaílí^ívcxoc) Erymanthus. —, 3) Eene der aanzien dadel of P o g o n , oudste zoon van Antiochus lijkste steden van Sicilie in eenaan
een
II en zijne eerste gemalin Laodice rijke streek op de Z.W.kust,
Doriers uit
(246- 226) verwekte, onder den heil- gelijkn. riviertje, door
gesticht, door

Megára Hyblaea (628)
loozen invloed zijner moeder, door een IJ de
Carthagers 409 grootendeels en
tiranniek bestuur binnen- en buitenlandschee oorlog. Om zijne door haar 249 geheel verwoest. Indrukwekkende
vermoorde zuster Berenice te wreken , I bouwvallen van 7 tempels, in 3 van
kunst
viel Ptolemaeus Euergétes binnen de welke zich de voor de grieksche
merkwaardige metopen bevonden,
grenzen van Syrie dat hij zonder slag zoo
van Palermo. -- 4)
of stoot veroverde. Na diens overhaast nu in 't Museum
vertrek herstelde Seleucus zich wel Zeestad van Cilicie, waar keizer Trameer of min , doch geraakte even spoe- janus 117 n. C. stierf, nu Selenti.
dig in een hachlijken strijd met zijn Sellasia, ^'sL acta, stad in Lacobroeder Antiochus Hiérax en vervol- nie ten N. van Sparta, bij de rivier
gens met de oproerige provincies Oenus, beroemd door den veldslag tusParthie en Bactrie, later nog met schen Cleoménes III en Antigónus
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Doson (221) , die over 't lot van Sparta afwatering van den Ephraat en ter
versterking des lands. Op hare veld-

besliste.

Selléis, 2ell2^ets, rivier 1) in Elis, tochten drong Semiramis zegevierend
aan welke, volgens Homerus , de stad'
Ephyra lag, ontspringt op den Pholoe
en valt ten Z. der rivier Penèus in
zee. — 2) in Troas, nabij Arisbe ,
valt van de W.zijde in den Rhodius.
Seta.

Zie DODONA.

Selymbria, En2vgfl pta , -viola ,

nu Selivria , bekende stad in Thracie
aan de Propontis , nog vroeger dan
Byzantium door de Megariers gestichte
kolonie.
Seméié, 2'e2 2,1, dochter van Cadmus en Harmonia te Thebe , geliefde
van Zeus en moeder van Dionysus,
liet zich door de naijverige Hera, die
de gedaante harer oude voedster Berrie
aannam , in haren zwangeren staat
belezen , om Zeus te bewegen , zich
aan haar in zijn volle majesteit evenals aan Hera te vertoonen. Tegen
wil en dank verscheen op hare bede
de oppergod met den bliksem gewapend ; Semele verteerde door den gloed
en bracht stervende nog een zoon (den
lateren wijngod Dionysus) ter wereld,
door wien ze uit de onderwereld als Thyóne naar den Olympus opgevoerd werd.
Semiramis, XX,ul a,ucs, mythische
koningin van 't assyrische rijk , volgde
haren echtgenoot Ninus op en breidde
haar gebied tot diep in Azie en Libye
(Africa) uit. De legende verheerlijkte
haar als eene dochter der syrische godin
Dercéto , die als vondeling door duiven
gevoedsterd , later onder herders opgroeide en om hare schoonheid door

den syrischen landvoogd Onnes tot
echtgenoot verkozen werd. Bij 't beleg
van Bactra trok zij, ook door haren
heldenmoed , de oogen van Ninus, die
haar besloot te huwen. Hun werd een
zoon Ninyas geboren. Na den dood van
Ninus beklom Semiramis den troon en
deed de wereld van den roem harer ongehoorde wapenfeiten en reusachtige ontwerpen gewagen. Zij stichtte Babylon
en verhief haar door wonderwerken van
bouwkunst tot de eerste stad der oude

wereld, lei allerwege kanalen en dammen , waterleidingen en heerbanen aan
ter bevordering van den handel, ter

tot in A egypte en A ethiopie door, maar
slaagde niet in haren aanval op Indie.
Na een langdurige regeering voer ze,
door haren zoon Ninyas belaagd of ge
gedaante eener duif van de-do,ine
aarde op en werd als godin vereerd. Uit
alles blijkt genoegzaam, dat de verhalen over 't leven en de daden van
Semiramis tot het gebied der grijze
fabel behooren. Op de oud-assyrische
monumenten staat de naam van Ninus
en Semiramis evenmin als die van Ninyaa
te lezen. Alleen wordt uit +_ 760 v.
C. eene assyrische koningin Sammoeramat = Semiramis vermeld.
Semnones , germaansche volkstam,
volgens Tacitus de machtigste van suebisch ras , tusschen de Viádus (Oder)
en Al bis (Elbe) , O.waarts van de Cheruscen, W.waarts van de Burgundiers
in een uitgestrekt gebied , dat 100
gouwen bevatte , woonachtig.
Semo Sancus. Zie SANCUS.
Sempronius Gracehus. Zie GRACOnUS.

Séna . 1) Gi- a 11 i c a , nu Senigaglia,
stad op de kust van Umbrie aan den
mond der Sena, door de Sendnes gesticht , 283 rom. kolonie en bekend
door de neerlaag van Hasdrubal (207).
— 2) Nu Siena , stad in Etrurie 'en
rom. kolonie aan den straatweg van
Clusium naar Florentia.
Senéea . 1) M. A n n a e u s, de rhetor, van Corduba (Cordova), begaf zich
onder Augustus naar Rome, later weder naar Hispanie en keerde op gevorderde jaren naar Rome terug en stierf
er + 39 n. C. Van zijne hand bestaan nog, onvolledig, de ter leering
zijner zonen bestemde Controversiae en
Suasoriae , vertoogen over allerlei zedekundige onderwerpen. — 2) L. Ann a e u s , de wijsgeer, zoon des vonigen, van Corduba, genoot zijn eerste
onderwijs in de welsprekendheid en
wijsbegeerte te Rome, waar hij vervolgens de rechtspraktijk uitoefende en,
na een 8jarige ballingschap op Corsica
(41-49 n. C.) , 't ambt van praetor
(49) en consul (58) bekleedde. Op ver-

Sennones.

Serdica.

langen van Agrippina belastte hij zich
met Nero's opleiding , welke echter,
ten gevolge van zwakke toegevendheid
ter eene en van wufte loszinnigheid
ter andere zijde, ten eenenmale 'mis
als mede -lukte.LardoN,
aan de samenzwering van Piso-plichtg
(65) , ter dood verwezen , liet hij zich
de aderen openen en stierf, niet zonder
uiterlijk vertoon , met de gelatenheid
van een echt stoicijn. Seneca's karakter is vroeger en later even partijdig
gelaakt als geroemd , 't straalt in zijne
geschriften gunstiger door dan in zijn
levenswandel , die in vele opzichten de
beginselen zijner leer verloochende. Onder de zedekundig-wijsgeerige verhandelingen , grootendeels nog enkel uit
fragmenten en aanhalingen bekend , bekleedt De beneficiis den eersten rang.

Sepias, I72cás, nu St. George,
voorgebergte in Magnesia op de Z.O.kust van Thessalie , waar de vloot van
Xerxes strandde.
Seplasia, eene der hoofdstraten van
Capua met parfumerie- en galanterie winkels.
Sepphóris , Zs^zpco94; , onaanzienlij ke stad in 't midden van Galilaea,
later door Herodes Antipas als hoofdstad des lands onder den naam van
Diocaesaréa (zie ald.) in een sterke vesting herschapen , nu Sefoerieh.
Septem aquae „de 7 meren ", landstreek in 't Sabijnsche nabij Reáte en
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De Naturales Quaestiones getuigen van
Seneca's natuurkundige kennis. Den
meest eigenaardigen stempel van den
auteur dragen de .Epistulae ad Lucilium.
De stijl van Senecá is, ten nadeele
van den rijken inhoud , in 't overdrevene
rhetorisch gekleurd : eveneens 't cardinaal gebrek zijner 9 treurspelen, die
wel is waar treffende tooneelen bevatten, doch over 't geheel door hoogdravende taal en gezochte inkleeding van
waar gevoel ontbloot en enkel op kunst -

matig effect berekend zijn.
Sennones = Semnones.

de Rosea rura.

Septimius Sevérus. Zie SEVERUS .
Sequana , nu Seine, eene der hoofd-

rivieren van Gallie , die, op de Alpen
ontsprongen, evenwijdig met den Rijn,

in een N.W. koers Gallia Lugdunensis
doorsnijdt, de muren van Lutetia (Parijs) bespoelt en zich tegenover Britannie bij Castra Constantia in den Atlantischen oceaan ontlast.

Sequani , celtische volkstam in Gallia Belgica, wier gebied met de hoofdstad Vesontio (Besancon) , tusschen de
Helvetiers , de Aeduers , de Provincia
Narbonensis en de Lingonen (in 't Z.
van den Elzas, de voormalige FrancheComté en Bourgogne) gelegen was.
't Werd door de Arar (Saone), de Dubis

(Doubs) en op de N.W. grenzen door
de Sequána (Seine) besproeid en als
Senones , IÉvovss , machtige volk - 't vruchtbaarste van Gallie geroemd.
stam van Gallia Lugdunensis aan de
Seraplo , 2eeantwv , geneeskundige
Z. oevers der Sequána (Seine), met uit Alexandrie, stichter der empirische
de hoofdstad Agedincum (Sens in Cham- school (± 250).
e) trokken voor een gedeelte ±
Serápis , Ed2ant;, aegyptische godnde' Alpen over naar Umbrie , waar heid der afgestorven zielen , die onder
ze zich langs de Adriatische zee tus- de Ptolemaeën ook in Griekenland en
schen Ravenna en Ancona vestigden later te gelijk met Isis te Rome veren de stad Sena bouwden, versloe- eerd werd.
gen, van hier weldra Z.waarts afgeSerbónis lacus . Zie SIRBONIS LACUS .
zakt , onder Brennus de Romeinen bij
Serdlea, Ea^OBtx^, aanzienlijke stad
de rivier Allia en namen Rome onder vroeger van Thracie, later van Boven
moord en brand in (390), doch werden,
een vruchtbare vlakte, aan-Moesi,n
na herhaalde oorlogen, door Dolabella den straatweg
van Naïssus naar Philip(283) zoo goed als vernietigd.
poplis, door Attila verwoest, doch
Sentinum , versterkte stad in Urn- spoedig herbouwd. Uitgestrekte bouw
brie, niet ver van de rivier Aesis, nu
bevinden zich Z.waarts van So--valen
Sassoferrato met bouwvallen.
phia.

Senogallia = Sena Gallica .
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Serénus Samonious, Q., man van van wapens en troepen voor den mar
geleerdheid en smaak te Rome uit de sischen oorlog als in het trotseeren der
2de en 3de eeuw. Of deze of zijn ge- uiterste gevaren op het slagveld, waarlijkn. zoon de auteur is van een ge- door hij zelfs zijn ééne oog verloor.
neeskundig in welgebouwde hexameters 1 Bij 't uitbreken der burgeroorlogen sloot
opgesteld leerdicht (De medicine) , dat Sertorius zich met hart en ziel bij de
in de Middeleeuwen ijverig gelezen partij van Marius aan en was een der
4 legerhoofden, die Rome bestormden
werd, laat zich niet beslissen.
Ser ca, E11?t? , 't uitgestrekt, van en innamen, zonder evenwel aan de op
bergen doorsneden gebied der handel- den voet gevolgde gruwelen , die hij uit
drijvende S e r e s (Files) in 't verre vaderlandsliefde verfoeide, zijne hand of
stem te leenen (88). Na den dood
oosten van .A zie , ten W. van Scythie , zijne
Marius (86) en Cinna (84), door
ten N. aan eene onbekende landstreek, van
de onberaden stappen en ongelukkige
ten O. aan de Sinae, ten Z. aan Indie krijgskansen
zijner partij, aan de vergrenzende (nu het N.W. gedeelte van
dediging van Italie en Rome wanhoChina , 't O. van Klein-Bucharije en pende
, trok hij als praetor naar HisKotsjotei), vóór de eerste eeuw n. C. niet
(83) , waar hij eerst ongelukkig
dan bij name bekend , later bij 't zich panie
uitbreidend handelsverkeer, inzonder- vocht, doch weldra, aan 't hoofd der
dappere Lusitaniers en van uitgeweken
heid door den aftrek der zijdestoffen Romeinen,
jaren lang door welberei aanraking
(serica ), met vreemde volken in
en doordachte kunstgebracht. De hoofdstad Sera (2ipa) kende middelen
was 't uiterste handelsstation in 't O. grepen zijne macht tegen de rom. leginu Serpho, eene
ÉO
Seriphus, ^Cg^os,
thous en
der W. Cycladen tusschen Cythnus
Siphnus , klein en onvruchtbaar , maar
rijk aan metalen, uit de mythe van
Perseus bekend , later door een ionische
kolonie uit Athene bevolkt. 't Nam met
ééne galei aan den oorlog tegen Xerxes
deel. Onder de rom. keizers werden
staatsmisdadigers derwaarts verbannen.
De eenige merkwaardigheid van 't armoedige en om zijne nietigheid verachte
eilandje waren stomme kikvorschen.
Sermylé, EeO,u52n , nu Ormylia,
stad op de N.W.kust der landtong
Sithonia.

Serrium,

2égpetov,

voorgebergte

van Thracie bij de Aegeïsche zee, tegenover 't eiland Samothráce, nu kaap
Makri.
SertorÍus , Q. , uit het sabijnsche
stadje Nursia , verried van kindsbeen

oenen handhaafde en versterkte. Rome,
de vele nederlagen moede en voor 't
ergste beducht, zond (76) Cn. Pompejus
met een ontzaglijk leger ter ondersteuning van den tot het uiterste gebrachten Metellus. Dan,
ook van alle
zijden door de ovem
acht bestookt en
bedreigd, nog wist Sertorius zich door
moed en beleid als overwinnaar staande
te houden totdat hij eindelijk ('72)
door een verraderlijken aanslag van
zijn naijverigen onderbevelhebber Perperna op een gastmaal te Osca omgebracht werd.
Servius [Maurus] , rom. taalgeleerde
uit de 4de eeuw n. C. , van wiens werken een veelomvattende, later door een
onbekende hand met tal van wetens t waardige bijzonderheden verrijkte comI mentaar op de gedichten van Vergilius
overgebleven is.
Sery us TUIIÍUS. Zie TULLIUS.

af een onverschrokken karakter en was
Sesostris , 'Éocoor^Ots , 2 icons ,
bij uitnemendheid voor 't oorlogstooneel bij de Grieken de naam van Ramses II
geboren, diende als rekruut met roem (den Groote), den 2den of 3den koning
onder Marius tegen de Cimbren en der 19de dynastie in Aegypte , geroemd
Teutonen (105-142), als krijgstribuun als een der grootste veroveraars , geonder T. Didius in Hispanie (97) en vierd als de nationale held bij uitbetoonde (91) als quaestor van Gallie I nemendheid, die, volgens de overleveaan den Padus (Po) een voorbeeldi- ring, aan de spits van dappere legers
gen ijver en moed zoowel - in 't leveren zegevierend in Libye, Aethiopie, Medie,
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Sestinum.

Sextiae Aquae.

Perzie , Bactrie , Scythie doordrong en Cynicus, bij Nicaea en bij Issus geheel
zijne ongehoorde krijgsbedrijven door versloeg en op de vlucht vermoorden

trotsche gedenkteekenen verheerlijkte. liet (194) ; van daar tegen 't aan Niger
Sestinum , stad in Umbrie, op de ook na zijn dood tot het uiterste getrouwe Byzantium , . dat hem na een 2Apennijnen , nu Sestino.
jarig beleg in handen viel (196) ; ten
Sestius = Sextius.
tegen den derden kroonpretendent
$estos , 2'?)ozós, stad in den thra- slotte
Clodius
Albinus, den stadhouder van Bricischen Chersonesus, aeolische kolonie tannie, wiens leger hij nabij Lugdunum
op 't smalste van den Hellespont tegen- (Lyon) in een hardnekkig gevecht verover 't op de N.W.kust van Klein-Azie nietigde (19 Febr . 197) . Na een kortgelegen Abydos , door de liefde van stondig verblijf te Rome, waar hij met
Hero en Leander en door de 2 schip - ijzeren vuist eene soldatenregeering inbruggen van Xerxes bekend; nu Jalova. voerde , wapende hij zich op nieuw tegen
Setabis ---= Saetabis no. 2.
de Parthen, wier hoofdstad Ctesiphon hij
Sethos , ZsiJcvs, volgens 't nergens te midden van zijn zegetocht innam en
van
Herodótus
vermeld
bericht
elders
verdelgde (198). Naar Rome teruggeeen priester van Phtha, die na de ver- keerd (203) , gebruikte hij den vredestijd
drijving der aethiopische vorsten (± tot verbetering van 't staatsbestuur en
700) in Aegypte regeerde en de krijgs- den aanleg van groote werken, om noglieden door vernederende behandeling maals 208 't zwaard te trekken tegen
verbitterde , weshalve ze hem niet ver- de Caledoniers , wier invallen hij door
kozen te volgen , toen de assyrische een grensmuur van 32.000 pas (van de
koning Sanherib 't land met een inval Solway Firth tot aan den mond der
bedreigde. Natuurlijk bracht dit Sethos Tyne) te keer ging. Twee jaren verin hoogen nood ; doch ziet , des nachts toefde Severus met zijne zonen Caracalla
lieten de goden door veldmuizen de en Geta, die hun grijzen vader veel
bogen , de handvatsels der schilden en verdriet berokkenden, in Britannie,
't andere lederwerk der bij Pelusium waar hij 4 Febr. 211 te Eboracum
g elegerde vijanden stukknagen, zoodat (York) stierf. — 2) Alexander, eig.
deze den volgenden dag van wapens M. A u rel i u s, rom. keizer (222-235
ontbloot voor de opgeroepen werklieden n. C.) , te Area in Phoenicie (205) geen kramers met groot verlies de vlucht boren en (211) door zijn bloedverwant
Elogabalus aangenomen en tot Caesar
namen.
Setia, oude stad van Latium in 't verheven. Gedurende de eerste jaren
N.O. der pontijnsche moerassen , be- zijner regeering verbeterde hij met wijs
kend door haren edelen wijn en hare beleid en vaste hand 't inwendig bestuur , trok vervolgens met roem tegen
fraaie omstreken ; nu Sezza of Sesse.
den perzischen koning Artaxerxes te
Seuthes. Zie ODRYSAE.
Sev^rus. 1) L. Septimius, rom. velde en werd (235) op zijn tocht tegen
keizer (193-211 n. C.) , te Leptis in de Gallie afstroopende Germanen nabij
Africa (146) geboren, bekleedde onder den Rijn met zijn brave moeder Julia
M. Aurelius en Commódus staats- en Mammaea door de oproerige soldaten
krijgsambten en werd na den dood van gedood. — 3) Flavius Valerius,
Pertinax door 't leger in Pannonie en rom. keizer (306-307 n. C.) , trok tegen
Illyrie, waarover hij 't opperbevel Maxentius te velde, doch gaf zich,
voerde, tot keizer uitgeroepen (193) . door zijne troepen verlaten, te Ravenna
Onverwijld trok hij tegen den te Rome over en werd als gevangene te Rome
door de praetorian en tot keizer verkozen gedwongen een einde aan zijn leven te
Julianus, die echter bij zijne komst maken. — 4) L i bi u s, rom. keizer
vóór de stad, op bevel van den senaat, (461-465 n. C.) regeerde onder den
ter dood gebracht werd; vervolgens invloed van Ricimer, die hem op den
naar 't Oosten tegen zijn tweeden mede- troon geholpen had.
Sextiae Aquae. Zie AQUAE .
dinger Pescennius Niger, wien hij bij

Sextius.

Sicilia.

Sextius , L. Zie LICINIUS no. 1.
Sextus Empiricus , sceptisch wijsgeer uit de eerste helft der 3de eeuw
n. C., van wien nog eene schets der
sceptische leer en eene weerlegging
der philosophische stelsels bewaard gebleven zijn.
Sibuzátes, volkstam in Aquitanie bij
de Pyrenaeën (nu Sobusse of Saubuse
tusschen Dax en Bayonne).
Sibyllae , Xí/3vL cu profetessen uit
allerlei tijden en landen , zooals ze ten
minste in de fabelachtige verhalen , die
van haar bestaan in omloop waren ,
voorkomen, van 1 tot 10 in getal, met
name: de babylonische (chaldeeuwsche),
libysche, delphische, cimmerische, erythraeïsche, samische, hellespontische of
trojaansche, phrygische, cumaeïsche,
tiburtijnsche. Zij woonden in eenzame
bergkloven en genoten bij 't volk 't
hoogste aanzien. Een eersten rang bekleedde de cumaeïsche Sibylle , die uit
het Oosten naar Cumae in Italie overgekomen was. Zij schreef hare visioenen op palmbladeren , die door den
wind uit hare grot onder de menschen
gebracht werden (folic sibyllina). Onder haar geleide daalt bij Vergilius
Aenèas in de onderwereld af. Naar
luid van 't volksverhaal bood ze Tarquinius Superbus de sibyllijnsche boeken
te koop aan. Deze werden bij zware
rampspoeden van staatswege geraadpleegd en brachten door hare uitspraken
o. a. den dienst van Apollo en andere
grieksche goden naar Rome over. Van
ouds her werden de profetieën der Sibyllen zorgvuldig verzameld en bewaard.
De in 12-14 boeken overgebleven
sibyllijnsche orakels zijn meest alle van
joodschen of christelijken oorsprong.
Sicambri = Sygambri.
Sieánus , Ytxavog rivier in Iberie
of Gallie, van waar de Sicanen oudtijds
volgens Thucydides over Italie naar
Sicilie verhuisden. Vermoedelijk wordt
de Sequana (Seine) bedoeld.
Sieáni, Sicania. Zie SICITJA.
Sieca Veneria, S1xxa, groote stad
in N.Africa op de grens van Numidie,
bij de rivier Bagradas, op een heuvel
aan den straatweg van Carthago naar
,

,
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Hippo Regius gelegen , nu Al-Keff.
Siceliótae. Zie SICILIA.
Siehaeus. Zie DIDO.
Sicilia, Zixe2 a, nu Sicilie, een der
grootste en voornaamste eilanden in
de Middellandsche zee , in 't N.O. door
't fretum Siculum van Italie gescheiden, ten O. en Z. door de Mare Siculum bespoeld, in eene Z.W. richting
door de takken der Nebroden (nu Madonia) , een vervolg der Apennijnen , als
overdekt, door tal van kleinere rivieren
en beken doorkronkeld en driehoeksgewijze in de kapen Pelórum ten N.O.,
Pachynum ten Z.O. en Lilybaeum ten
W. uitloopende (van waar, volgens de
gewone verklaring, de grieksche benaming T tvax9ía, T uvaxla, in die
beteekenis door de rom. dichters overgenomen). Gezegend was 't klimaat
en ongemeen de vruchtbaarheid van dit
eiland, dat van ouds als lievelingsverblijf van Demèter en in latere eeuwen
als Rome's korenschuur geroemd werd.
De overvloed van uitgelezen voortbrengselen was en bleef er eene rijke bron
van welvaart. LTit de mythische periode
worden als inwoners de menschenetende
Laestrygonen en Cyclopen vermeld;
vervolgens de denklijk uit Gallie herkomstige en uit Italie ingedrongen
S i c d n i en S i c u 1 i (Xtxavoí, scxs2oí,
van waar Xcxe2(a en ook wel tzavía
Sicilie) , bij welke zich naar luid der
legende Cretensen en Flvmiers uit Troje
voegden. Van grooter gewicht waren
de volkplantingen der Phoeniciers , die
zich om den wille van den handel
inzonderheid op de N.- en N.W.kust.
vestigden , doch mettertijd voor de overmacht der Grieken moesten wijken en
alleen tot Motye , Solois en Panormus
beperkt bleven. De Grieken (die zich
ter onderscheiding den naam van
Xtxe)(Cozac gaven) verrijkten Sicilie
met een aantal bloeiende steden als
Naxos (735) , Syracuse ('734) , I,eontini
en Catkna (730) , Megára Hyblaea
(± 708), Gela (690), Selinus (628),
Acrkgas (579) enz. en brachten 't van
lieverlee geheel onder hun invloed en
gezag. De regeeringsvorm dezer steden
was republikeinsch, hoewel ook bij af24
'

v

Sicinius.

Sicyonia.

wisseling monarchaal. Als een der
oudste wetgevers wordt Charondas van
Catána genoemd. De Syracusanen, die
de meeste macht en 't uitgebreidste
gebied bezaten , geraakten later in bloedige botsing met de Carthagers , die
zich sedert 480 op Sicilie begonnen te
nestelen en door de verovering van
Selinus (409) en van Acragas (405) de
W. helft in bezit namen, doch gedurende den eersten punischen oorlog door
de Romeinen verdreven werden (241).
Sicilie was de eerste rom. provincie en
werd door een praetor bestuurd. Allengs
verviel de handelsbloei der groote zeesteden, terwijl de landbouw zich, te
midden van rust en vrede, des te meer
verhief. Met den val van 't Westerschrom. rijk (475 n. C.) werd het door de
O.Gothen bemachtigd en (536) door
Belisarius aan 't byzantijnsche rijk onderworpen. Op letterkundig en weten
gebied bekleedt Sicilie een-schapelijk
hoogen rang als vaderland o. a. der
dichters Stesichorus, Epicharmus , Telestes , Theocritus , Moschus, van den
wijsgeer Empedoeles, van den wis- en
werktuigkundige Archimèdes , van den
mimograaf So phron, der geschiedschrij vers Timaeus, Philistus, Diodbrus, der
redenaars Tisias , Gorgias , Lysias enz
Ook vond de beeldende kunst er ijverige
beoefenaars, getuige de siciliaansche
munten , die tot de fraaiste der geheele
oudheid behooren.
Sicinius. 1) C. Sicinius Bellut u s , leidde 't plebs naar den Mons
Sacer (494) en werd een der eerste tribunen (493). —2) L. Sicinius Dent á t u s , de om zijne wonderen van dapperheid als rom. Achilles gevierde en

Sporaden met gelijkn. stad; nu Sikino.
Sieoris, nu Segre , rivier in 't N.O.
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met zegeteekenen overladen held, die
als tribuun (454) even onverwrikt met
woord en daad de patriciers bestreed
en, na een vroeger mislukten aanslag,
door snood verraad der tienmannen 't
leven verloor, naardien hij, voor de leus
in 't Sabijnsche op een tocht uitgezonden, door de soldaten, zooals hun be-

volen was, op een eenzame plek onverhoeds overrompeld werd en na hardnekkigen tegenweer onder hunne handen
bezweek (450).
Sio nus, Xíxcvos, eene der kleinere

van Hispania Tarraconensis , die voorbij Ilerda vloeit en bij Octogesa in
den Ibèrus (Ebro) valt.
Sieuili. Zie SICILIA.

Siculum fretum, ook Scyllaeum
fr e t u m, de zeeëngte tusschen Italie
en Sicilie , nu straat van Messina. -

Sieutum mare, de zee,,die de Z.- en
O.kust van Sicilie bepoelt.
Sierlus Calpurnius. Zie CALPUR NIUS.

S1cl1US Flaccus , rom. landmeter
(agrimensor) uit het begin der 2de eeuw
n. C. , wiens werkje De condicionibus
agroruum gedeeltelijk overgebleven is.

Sicyonia, Xtxvcovta, klein, bij uitstek vruchtbaar gewest in 't N.O. van
den Peloponnesus , ± 5 ❑ mijlen groot,
ten O. door Corinthie , ten W. door
A.chaie, ten Z. door Cleónae en Phliasie,
ten N. door de Corinthische golf begrensd, met de door handel, nijverheid
en kunstbeoefening bloeiende hoofdstad
S i c y on (^cxvthv, nu Valisika) , die
tusschen de rivieren Helisson en Asopus,
op eenigen afstand van de zeekust, lag.
Volgens Homerus behoorde Sicyon tot
het rijk van Agamemnon , doch werd
na den inval der Heracliden onder
Phalces, den zoon van Teménus, een
dorische staat, die zich later, uit hoofde
van politiek onvermogen , aan vreemden
invloed , met name van Argos of van
Sparta onderwerpen moest. Sedert den
tweeden messenischen oorlog (± 676)
stonden de Orthagoriden aan 't hoofd
der regeering , die (576) na den dood
van Clisthénes op republikeinschen voet
gebracht werd. In den tweeden perzischen oorlog liet Sicyon zich niet onbetuigd en koos in de latere oorlogen
meer gedwongen dan vrijwillig partij
voor de Spartanen , aan wier gezag zij
zich na de slag bij Mantinèa onttrok.
Al te ras werd Sicyon nu de speelbal
van tyrannen en ging als 't ware van
de eene hand in de andere over. Aratus
herstelde de wettige orde van zaken,
ook door de aansluiting bij 't Achaisch
verbond, doch niet dan voor korten tijd
(251) Hoe minder Sicyon zich in de
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Side.

Silenus .

staatsaangelegenheden van Griekenland
kon doen gelden , des te grooter ver
bezat zij als een der hoofd--mardhei
zetels van beeldende kunst , als vaderland van Eupompus, Pausias, Aristocles,
Canáchus, Lysippus enz. Onder velerlei artikelen van weelde en smaak , die
door de Sicyoniers met bedreven hand
vervaardigd werden , waren bovenal de
de fijnbewerkte schoeisels gezocht.
Side, 1) Stad op de kust van
Pamphylie , W.waarts van de rivier
Melas , aeolische kolonie van Cyme ,
bekend door den eeredienst der godin
Athene , die er met een granaatappel
(6icii) in de hand werd afgebeeld; nu
Eski Adalia met bouwvallen. — 2) Zie

Sidls, Xc3ovs, sterkte in 't gebied
van Corinthe bij de baai van Cenchréae.
Sidussa , Iióovaaa , een tot het gebied der stad Erythrae in Ionie behoorend vlek op lydisch grondgebied.
Siga, handel- en havenstad in Mauretania Caesariensis.
Sigambri = Sygambri.

POLEMONIUM.
Sidicïni . Z1e CAMPANIA.

Sidon , -t& v , de oudste en eeuwen
lang machtigste der phoenicische steden,
aan de Middellandsche zee in eene
vlakte gelegen , 200 stadien (20 geogr.
mijlen) ten N. van Tyrus , 240 ten Z.
van Berytus, eene zeer sterke vesting
met een dubbele haven. Door handel
en zeevaart, door kunst en nijverheid,
door uitbreiding van grondgebied en
door talrijke kolonies in en buiten
Phoenicie verhief Sidon zich in de grijze

oudheid tot een weergalooze hoogte van
luister en bloei. Langzamerhand echter
werd ze door hare dochterstad Tyrus
overvleugeld , hoewel hare marine tot
in latere tijden toe op de beste zeelieden bogen kon. Aan hare welvaart
bracht Artaxerxes Ochus, die haar na
den afval van Perzie half verwoestte,
den doodsteek toe (351). Sidon stond
van oudsher onder eigen koningen met
zeer beperkte macht, die ook onder de
perzische en macedonische overheersching als cijnsbare vazallen bleven
regeeren. O.waarts nabij de bouwvallen
der oude stad ligt het tegenw. Saida.
Sidonia, 2cdovíii , bij Homerus 't
geheele kustland van Phoenicie, evenals ^'cc ovtoc = Phoeniciers (ook in 't
O. T. en op tyrische munten).
Sidonius Apollináris, van Lugdünum (Lyon) , bekend uit eene verzameling van latijnsche gedichten en brieven
(± 4'70 n. C.).

Sigéum , liyECov , nu Yenisjeri, N.-

W. voorgebergte van Troas aan den
ingang van den Hellespont, de reede
der grieksche vloot gedurende 't beleg
van Troje, met eene gelijkn. havenstad
en 't grafteeken van Achilles in de nabijheid, werd na een langdurigen oorlog
door de Atheners onder Pisistrátus aan
Mytiléne ontnomen.
Signia , nu Segni , stad in Latium,
aan de O.zijde der volscische bergen,
door Tarquinius Superbus gesticht en
door den tempel van Iupiter Urius,
door wrangen wijn , lekkere peren en
hard cement voor plaveisel (opus Signinum) bekend. De tempel en de cyclopische muren zijn nog over.
Sigynnae , 'íyvvvac , Xíycvvot , half
mythische volkstam , volgens I Terodótus
van medischen oorsprong en in Europa
ten N. van den Ister (Donau) tot aan
de Enéti bij de Adriatische zee (denklijk dus ten N.W. van Thracie), vol
woonachtig. In-gensStraboiAz
dit raadselachtige volk worden de oudste sporen der Zigeuners gezocht.
Sila, uitgestrekt bosch van '700 stadiën in Bruttium op de Apennijnen,
ten Z. van Consentia tot aan de zeeengte van Sicilie , bekend door 't voor
pik.
-treflijkbusch
SilanÍo, ^t2avlcvv, van Athene, beroemd metaalgieter en beeldhouwer,
tijdgenoot van Lysippus (± 324 ) .
Silárus , nu Silaro , grensrivier van
Lucanie en Cawpanie, ontspringt op
de Apennijnen en valt bij den berg
Alburnus even ten N. van Paestum in
de golf van Paestum.
-

Silënus, kki2ivós, voedstervader en

later trouwe metgezel van Dionysus,
behoorde tot de Satyrs en was een
zoon van Hermes of van Pan en eene
nimf. Als strijdmakker van zijn meester
toog hij 't geheele Oosten, van Indie
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Silius Italicus.

Simonides.

tot Boeotie door en doodde in 't gevecht met de Giganten Fnceládus. Door
latere dichters wordt Silenus gew. voorgesteld als een jolig en snaaksch oud
manneke met een wijnbuik , rond als
een ton , die , als een echte drinkebroer ,
in een zaligen roes aan den arm van
andere Satyrs of op een staf leunende
over den weg strompelt of op een ezel
vóortsukkelt. Behalve op wijn was hij
verzot op muziek en dans. De orphische dichters zagen in Silenus een wijze
en profeet , die in openbaringen sprak
en diepzinnige waarheden verkondigde.
Bij 't ontstaan van meerdere Silenussen
werd de oude Silenus met den naam van

van Ascanius te Alba Longa ; elders
zoon van Aenèas en Lavinia , mythisch.
stamvader der albaansche koningen van
dien naam.
Simbruini Collect, bergstreek in Latium , met de (nu uitgedroogde) ,Simbruina stagna in de nabijheid, tusschen

Papposilenus of Silenopappus (grootvader Silenus) bestempeld.
Silius Italious, C. , rom. dichter en
redenaar (25-100 n. C.) , die zich na
zijn consulaat (68) en een kort verblijf
als proconsul in de provincie Azie,
buiten allen staatsdienst, op zijne landgoederen onverdeeld aan de beoefening
der fraaie letteren wijdde en in de van
inhoud hoofdzaaklijk naar Livius , van
behandeling en vorm naar Homerus
en Vergilius gevolgde Puniccz den
tweeden punischen oorlog met meer
aangeleerde dan aangeboren kunst bezong. Hij stierf, om aan 't lijden eener
ongeneeslijke kwaal een einde te maken,
een vrijwilligen hongerdood. •

Silures, volkstam op de Z.W.kust
van Britannie (in Z.-Wales), die zich
tegen de Romeinen en later tegen de
Saksen hardnekkig verdedigden.
Silvãnus , van silva „bosch", oud
kud--latijnschevdbog,i
den en planten deed gedijen, evenals
Terminus de grenzen der akkers behoedde en in 't algemeen de landlieden binnen- en buitenshuis beweldadigde, deswege later met Pan, Faunus, Inuus
en Aegipan vereenzelvigd. Dezen god,
die 3 standbeelden had, één op 't erf,
één midden op 't veld en een derde op
de grenspalen, werden de eerstelingen
der boomvruchten, druiven, korenaren
en melk ten offer gebracht en met een
feest ter zijner eere placht de landman
den oogst te besluiten.
SÍIVÍUS, bij Livius zoon en opvolger

Sublaqueum (Subiaco) en Treba (Trevi).
Simila (volgens de oud-rom. uit
-sprak)=Semél.
Simmias, Xi,u,utas, van Thebe, leerling en vriend van Socrates , die in 23
nu verloren dialogen meerendeels zede kundige onderwerpen behandelde.
SimOis , t, oeis , rivier in de vlakte
van Troas (zie ald.) ,. nu Ghumbre.
Simon, Xl wv, philosophische schoenmaker (axvzozóuos) te Athene , met
wien Socrates zich gaarne onderhield.
Simonides, Jt,icovl 1s. 1) -- Van
Amorgos, eigenlijk te Samos geboren,
later naar Amorgos verhuisd, de tweede
der grieksche jamben- of hekeldichters,
kunst- en tijdgenoot van Archiléchus,
bij wien hij ver achterstond , te oor
naar de overgebleven satire op-deln
de vrouwen (± 660) . — 2) Van I ulis
op Ceos, een van Griekenland's beroemdste lierdichters, zoon van Leoprépes en oom van Bacchylides (559469). Van 's mans levensomsta.ndigheden is weinig met voldoende zekerheid
bekend. Door rijke aanbiedingen van
Hipparchus uitgelokt , vertoefde hij
eerst een tijd lang te Athene, vervolgens bij de Aleuaden te Larisa en de
Scopaden te Crannon , wier gunsten hij
met keur van lofdichten beantwoordde.
Naar Athene teruggekeerd, bezong hij
in kernachtige elegieën en epigrammen
de heldendaden der Grieken in den
perzischen oorlog en in even voortreflijke zegeliederen de overwinningen in
de nationale wedspelen. Ten slotte begaf
hij zich 479 naar Syracuse , waar hij
aan 't hof van Hiero met zijn mededinger Pindárus half vorstelijke eer
genoot en tot in hoogen ouderdom zijne
onuitputlijke dichtader in hooggeroemde
lierzangen bleef uitstorten. De poëzie
van Simonides was rijk aan gouden
spreuken, diepgevoelig en smeltend van
toon, lieflijk en fijngepolijst van taal
'
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Simplicius.

Sinope.

(weshalve hij Mee izeervQ heette) , doch
ook minder verheven en stout dan die
van Alcaeus en Pindarus. In het treurdicht (Ovos) had hij zijns gelijke niet,
hij behaalde 56maal in dichterlijke wedstrijden den kampprijs (den laatsten te
Athene met een dithyrambisch koor)
en bedong voor zijne zegezangen hoog
loon. Van al die gedichten zijn niet
dan enkele fragmenten overgebleven.
Door sommigen werd Simonides voor
uitvinder der herinneringskunst (Iuv-juovtx27) gehouden.
Simplicius, Ecu^t)íxcos, uit Cilicie,
een der laatste wijsgeeren der neoplatonische school (± 540 n. C.), leverde
een bruikbaren commentaar op deze en
gene werken van Aristotéles en op 't
Enchiridion van Epictètus.
Sinae , 2 ivac , volkstam in 't verre
0. van Azie , ten N. door Serica , ten
O. door den O. oceaan , ten Z. en W.
door Indie ingesloten , in de oudheid
sedert Claudius Ptolemaeus, doch weinig meer dan bij name bekend.
Sinai , Xtvd , nu Djebel Moesa, een
der hoogste toppen van 't Zwarte gebergte (nu Djebel Sinai) in 't N.W.
van Arabia Petraea.
Sinda, `tva . 1) Stad in 't N. van
Pisidie , N.waarts van Cibyra. -- 2)
Zie SINDI.

Singus, Xíyyos, stad op de Z.O.kust
der landtong Sithonia, aan de W.zijde
der gelijkn. golf (Xiyytrt ds , o' ros,
Singiticus sinus , nu golf van Hagion
Oros).
S Í n is , 2`ívts , zoon van Polypèmon
of Poseidon en Sylea, een roover, die
de reizigers op de landengte van Corinthe aan 2 kromgebogen pijnboomen
vastbond en ze dan , als aan een wip,
in de lucht liet slingeren. Theseus
deed hem tot straf denzelfden marteldood ondergaan.

Sindi , 2:cvboí. 1) Handeldrijvende
volkstam in Sindice, Xtvócxi , gewest
van Sarmatia Asiatica op de O.kust
van den Pontus Euxinus en aan den
voet van den Caucasus , met de haven-

stad Sinda (Anapa). — 2) Volkstam
op de O.kust van India extra Gangem
(in Cochinchina) , met de stad Sinda.
Sindus, Yivóos, stad van Mygdothe aan de Thermaïsche golf, W.waarts
van Thessalonica.

Singára, zá Xíyyaea, sterke vesting en rom. kolonie in Mesopotamie,
ruim 16 geogr. mijlen ten Z. van Ni
overwinning van den-sib,dore
perzischen koning Sapor II op keizer
Constantius II (348 n. C.) bekend.
Singidunum , sterkbevestigde stad
in Boven-Moesie bij de uitwatering
der rivieren Savus (Sau) en Danuvius
(Donau) , nu Belgrado.
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Sinon , Iívcov , zoon van Aesimus
of van Sisyphus en kleinzoon van Autolvcus, volgde zijn bloedverwant Odysseus tegen Troje en liet zich vrijwillig
door de Trojanen gevangen nemen, ten
einde hen door geveinsde taal te overreden 't (met Grieken gewapende) hou
paard binnen de muren der stad-ten
te trekken, als ware 't bestemd tot een
zoenoffer voor 't uit Troje geroofde
Palladium. De list gelukte. Nadat het
paard binnengehaald was, opende Sinon
's nachts 't paard en de grieksche helden overrompelden 't argelooze Troje,
dat te vuur en te zwaard verwoest
werd.

Sinópé, 2tvcv,nr) , nu Sinoeb, oudste
en voornaamste der grieksche kolonies
aan den Pontus Euxinus , op een schiereiland der kust van Paphlagonie, 700
stadiën O.waarts van 't voorgebergte
Carambis gelegen , door Miletus ± 750
bevolkt en na den verwoestenden inval
der Cimmeriers (632) herbouwd , met
een dubbele haven voorzien en weldra
door handel en rijkdom zóó machtig,
dat ze, bij telkens toenemenden bloei,
de . moederstad van vele nieuwe kolonies langs de kust, o. a. van Cotyóra,
Trapézus , Cerásus werd en haar gebied tot de boorden der rivier Halys
uitbreidde. Te Sinope waren geboren
de cynische wijsgeer Diogénes, de blij speldichter Diphilus en koning Mithradates d. G., die haar vergrootte en
tot residentie koos. Door Lucullus
veroverd en geplunderd, werd ze kort
vóór Caesar's dood eene rom. kolonie,
die nog lang in 't genot harer vroegere
welvaart bleef.
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Sintica.

Sirenes.

Sintica, 'ivrtxil, een door de thra- I Palus Maeótis tusschen den Tanäis en
cische Sintiers bewoonde landstreek van den Caucasus.
Macedonie tusschen Crestonia ten O. I Sirbónis laces, Etef covis 24v
en Bisaltia ten N. tot aan de rivier „woestijnmeer ", een uitermate diep,
Strymon en 't meer Prasias, met de I met asphalt rijkelijk bezwangerd meer
hoofdstad Heracléa Sintica.
I in 't N.O. van Beneden -Aegypte, dat
Sintjes , EIVTISg oudste bewoners zich O. en W.waarts van den berg
van 't eiland Lemnos, die den door Casius tot nabij de Middellandsche zee
Zeus uit den hemel geslingerden He- uitstrekte , 1000 stadiën in omtrek. Dé
lengte bedroeg 200, de grootste breedte
phaestus verpleegden.
haven- en handel- 50 stadiën.
Sinuessa,
Siredónes = Sirenes.
stad op de . grens van Latium, aan
Sirénes, 2'et vec, 2 zeenimfen,
de Via Appia gelegen, te gelijk met
Minturnae 296 rom. kolonie, door on- 't eerst in de Odyssee vermeld, die op
gemeene vruchtbaarheid , door edele een eiland tusschen Aeaea en Scylla
wijnen en door warme baden (aquae nabij de Z.W.kust van Italie woonden
Sinuessanae) beroemd. Merkwaardige en , in een bloemenwarande aan 't strand
bouwvallen der stad W.waarts van gezeten , zóó betooverend zongen, dat
de voorbijvarenden vrouw en kind,
Rocca di Mandragone.
Sion , 2' cov, berg aan de Z.W.zijde vrienden en vaderland vergaten en onweerstaanbaar aangelokt werden , met
van Jeruzalem.
een wissen dood, die hen op de klippen
Siphae, Xipat, stad op de Z.kust wachtte
, voor oogen , van waar uitgevan Boeotie , aan den Corinthischen
bleekte beenderen aan den oever opgezeeboezem .
lagen. Toen Odysseus op zijne
Siphnus, Z99ros, nu Sifno, een der hoopt
zwerftochten de Sirenen in de verte
W. Cycladen, Z.O.waarts van Seri- zag zitten, vulde hij zijne makkers de
phus, door Ioniers uit Athene bevolkt,
met was en liet zich zelf aan den
met een gelijkn. stad, rijk aan goud- ooren
binden , tot zoo lang ze buiten
en zilvermijnen en dientengevolge bij mast
t bereik der betonvering gekomen wauitstek welvarend , zoodat ze o. a. eene ren. De latere tijd gewaagt van 3
galei tegen Xerxes bemande en aan Sirenen, beeldschoone, met de lieflijkste
Athene jaarlijks voor de bondskas eene stem begaafde , zich aan 't bloed harer
som van 3600 drachmen betaalde.
slachtoffers verzadigende meisjes , die
Sipontum> Xcirovs> nu SiP onto oude voor de dochters van den zeegod Phorhavenstad op de kust van Daunie in cys of van- den riviergod Achelóus en
Apulie, aan de Z. helling van den Gar- Sterope of van eene der Muzen gehougnus , naar de mythe door Grieken den werden en kaap Pelórum op Sicilie
onder Diomédes gesticht , die als rom. of Capréae of de Sirenen-eilanden (zie
kolonie door handel bloeide.
I SIRENUSAE) of wel Anthemüsa bewoon Sipylus, X& i:v2os, nu Sipoeli-Dagh, I den. Ook komen ze in de mythische
door aardbeving gespleten en gekloofde verhalen der Argonauten voor. Deze
berg van Lydie in Klein-Azie , bij (zoo heet het) ontsnapten 't doodsgeHomerus vermeld, N.W. zijtak van vaar, omdat de lier van Orpheus 't
den Tmolus , die zich langs de rivier Sirenengezang verstommen deed. Daar
Hermus tot aan Magnesia ad Sipylum 't nu de Sirenen voorbestemd was te
uitstrekt, rijk aan metalen en mijn- sterven, zoodra er één voor haar gewerken. De oude hoofdstad van Maeo- zang gevoelloos bleef, wierpen ze zich
nie , later S i p y l u s geheeten , lag in in zee en werden in rotsen veranderd.
't hart van 't gebergte , maar werd al Zij werden gewoonlijk voorgesteld in
vroeg door aardbeving verzwolgen en de gedaante van meisjes met het lijf
in een meertje Sale of Salóe herschapen. van vogels en met pooten van hoenSiraei, 2'íeaxas, machtige volkstarn I ders, die haar gegeven waren om hare
in Sarmatia Asiatica aan de O.zijde der I speelnoot, de geroofde Persephóne, na,

Sirenusae.
dat ze deze te vergeefs in alle landen
gezocht hadden , ook op zeeën en eilanden te kunnen zoeken ; volgens anderen tot straf, omdat ze den roof van
Persephone niet verhinderd hadden.
Sirenusae , Xstggvov at, bij Vergilius Sirënum scopuli, 3 onbewoonde rotseilandjes ten Z. van kaap Misénum aan de kust van Campanie,
mythisch verblijf der Sirenen.
Siris. 1) Nu Sinno , rivier van Lucanie , valt bij de gelijkn. stad in de
golf van Tarente, bekend door de over-

Smaragdus moes.
eene

vertaling
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der Milesische vertel

-lingevaArstd.
Sisygambis, 'tovya4cs, moeder
van Darius Codomannus, viel na den
slag bij Issus (333) met de gemalin en

dochters des konings in handen van
Alexander d. G. , die deze gevangenen,
maar in 't bijz. Sisygambis met voorbeeldige edelmoedigheid bejegende. Op
't bericht van zijn dood stierf zij te Susa
een vrijwilligen hongerdood.
Sisyphides, Odysseus , als zoon van
Sisyphus (bij latere dichters).
winning van Pyrrhus. — 2) Nu Torre
Sisyphus , Xíóvgpos, zoon van Aeólus
di Senna, oud -grieksche stad in Lu- en Enaréte, gehuwd met Merope, de
canie , aan den mond der vorige rivier. dochter van Atlas, vader van Glaucus,

Wegens hare minder gezonde ligging
werden de inwoners door de Tarentijnen naar 't naburige Heraclëa overgebracht, met behoud van Siris als

haven.

Sirius. Zie CAMS.
Sirm o , nu Sirmione , fraaigelegen
stadje in Gallia Transpadiina op een
gelijkn. landtong, aan den Z. oever

van 't lacus Benacus (lago di Garda) ,
waar Catullus in den omtrek , volgens
een zijner liederen , een landgoed bezat en gaarne vertoefde.
Sirmium, nu Mitrovitz , belangrijke
stad in Beneden -Pannonie aan den linkeroever der Savus (Sau) , door de
celtische Tauriscen gesticht, onder de
Romeinen hoofdkwartier en wapenmagazijn in de oorlogen tegen de Daciers
en omwonende volken.
Sisápon , nu Almaden in de Sierra
Morena, stad in Hispania Baetica W.waarts van Corduba (Cordova) , door
zilvermijnen en bergroodgroeven bekend.

Siscia, nu Sissek, aanzienlijke stad
en sterke vesting in 't Z.O. van Boven
aan den straatweg van A.e--Panoie,
mona naar Sirmium.
Sisenna, L. Corn. , rom. annalist
(119-67), die in een vrij uitvoerig
verhaal (Historicze getiteld) de gebeur tenissen van zijn tijd te boek stelde.
Of hij een commentaar op Plautus
leverde, zooals vermeld wordt, laat
zich met grond betwijfelen. Ook bestond er onder den naam van Sisenna

Ornytion, Thersander en Almus, in

latere verhalen (met name bij de treur speldichters) ook van Odysseus , zijnde
deze hem van karakter niet ongelijk. Als
koning der door hem gestichte stad
Ephyra ('t latere Corinthe) liet Sisyphus, volgens Homerus de baatzuchtig ste der menschen , geen list of bedrog
onbeproefd, om zich en zijn volk, door
middel van handel , zeevaart en van

wat dan ook, zooveel mogelijk te verrijken. Tot straf voor zijne doortrapte,
zelfs de goden tergende sluwheid werd
hij veroordeeld in de onderwereld ten
eeuwigen dage een vervaarlijk, telkens
van den hoogsten top naar beneden rol
rotsblok bergopwaarts te wentelen.-lend

Sitalces . Zie oDRYSAE.

SithonÍa, Xt^wvia, middenste der
3 landtongen van Chalcidice tusschen
de Toronaïsche en de Singitische golf.
Sithonii , thracische volkstam aan
de kusten van den Pontus E uxinus ,
ook in den omtrek van den Hebrus.
Van daar Sithonius, thracisch.
Sythonis , Phyllis , als dochter van
den thracischen koning Sithon.
Sittácë , Xtxráx 1, groote en volkrijke hoofdstad van S i t t a c ë n e (^'czrax^vi ), de zuidelijkste landstreek van
Assyrie , tusschen Susiana en den Tiger, N.O.waarts van Babylonie.

Smaragdus mans, 2,aáoayóos doos,

nu Zaboerah, op de kust van Boven Aegypte ten N. van Berenice en kaap
Lepte , met smaragdgroeven (van waar
de naam) .
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Socrates.

Smerdis.

Smerdis, Epegócs, broeder van den
perzischen koning Cambyses, op wiens
bevel hij uit ijverzucht heimelijk om
hals gebracht werd. Als wreker en
troonoverweldiger wierp zich een magiër Gautáma , door zijne gelijkenis met
den gedooden Smerdis aangemoedigd,
op. Cambyses was in Aegypte afwezig
en stierf op zijn terugkeer in Syrie. De
valsche Smerdis werd door 't volk als
koning erkend , doch in 8ste maand
zijner regeering (521) ontmaskerd en
door een verbond van edelen uit den
weg geruimd.

Smintheus, Y,4cvt9ev;, van

a^utv^os

„muis ", bijnaam van Apollo als den god,
die de akkers voor de plaag der veldmuizen beveiligde, inzonderheid in Troas,
doch ook op eilanden der Klein-Aziatische kust vereerd. Op Rhodus was
hem 't feest der Xg vtca en de maand
2,uív8tos gewijd. Onder den voet van
zijn door Scopas vervaardigd standbeeld
te Chryse bevond zich eene veldmuis.

en de verovering van Dolabella zoowel
door veelvuldige aardbeving (178180 n. C.) onherstelbare afbreuk leed.
Toch verhief 't zich , door keizer M.
Aurelius van den grond opgebeurd, nogmaals tot een aanzienlijke hoogte. Te
Smyrna, dat op de geboorte van Homerus boogde, was dei, dichter een prachtig heiligdom (` 0gu eeiov) gewijd. Niet
dan geringe overblijfselen zijn nog van
de oude stad aanwezig.
als

Smyrnaeus sinus, rgvevaíwv xóA

golf aan de W.kust van Klein--zos,
Azie, door kaap Melaena ten W. en
door de landtong bij Phocaea ten 0.
ingesloten.

Socrates , `coxeázis , beroemd atheensch wijsgeer uit de gemeente Alopece nabij Athene , zoon van den beeldhouwer Sophroniscus en de vroedvrouw
Phaenaréte (469— 399). Van zijne jeugd
is weinig meer bekend dan dat hij zich
in zijns vaders handwerk oefende. Door
de natuur van uiterlijk voorkomen karig
bedeeld , was hij des te rijker begaafd
van verstand en hart. Op rijper leeftijd trad Socrates tegen de spitsvondige
redeneeringen der toenmalige sophisten
met al de eenvoudigheid van een natuurlijken, door fijne ironie gekruiden
betoogtrant op. In de gulden spreuk
van den delphischen tempel „ken u
zelven" vond hij den sleutel tot alle wijsheid. Te midden van deugdlievende,
weetgierige jongeren, die hem met
liefde aanhingen , leefde hij voor de veredeling der denk- en handelwijze zijner

Smyrna , .^ pv' ova , nu Smirna of
Ismir , eene der oudste en beroemdste
steden van Ionie op de W.kust van
Klein-Azie aan de boorden der rivier
Meles, in de kom ter N.O.zijde der
Hermaeïsche golf (de latere golf van
Smyrna) , die een overheerlijke haven
aanbood, voor 't uitgebreid handels
-verktuschnEopaAziet
op den huidigen dag onverbeterlijk ge
oorsprong ligt in 't duis--legn.Har
ter. Vermoedelijk was Smyrna eene
aeolische kolonie uit Cyme. Vroeg
(vóór 680) de Ioniers van Colophon in medeburgers, opende, om dit doel te
handen gevallen, werd ze als 13de stad bereiken, geen school en verkondigde
in 't Ionisch verbond opgenomen, doch geen leerstelsel , maar gaf in handel
(± 627) door den lydischen koning en wandel 't voorbeeld van onberispelijk
Alyattes verwoest. Nadat ze langer gedrag en oprechte braafheid , nam te
dan 4 eeuwen in puin was blijven lig - aller ure en tijd op straat en in huis,
en, liet Antigónus een nieuwe stad op de markt en in 't worstelperk , in
0 stadiën Z.W.waarts, aan de Z.O.- voor- en in tegenspoed de gelegenheid
zijde der golf , deels op, deels aan den te baat om zich met oud en jong, met
voet van een berg (Mastusia) bouwen. rijk en arm, over waarachtige kennis
Door Lysimáchus vergroot en bij uitstek en deugd te onderhouden, om 't geloot
verfraaid, later door de Romeinen in aan een hoogere bestemming op te wekhooge mate begunstigd, genoot het her ken en zuivere begrippen van zedelijkboren Smyrna, als de parel der steden heid in te boezeroen. Anderen leerende ,
van Klein-Azie, langen tijd een on- gaf hij voor van anderen te leeren en
gemeenen bloei, die echter bij 't beleg lokte al vragende den geest tot zelf-

Sodoma.

Solon.

denken en zelf kelnnis uit. In zijn handelingen beriep hij zich op de inspraak
van zijn beter gevoel (&atuóvtov), als
van eene stem in zijn binnenste , die hem
tot het goede aanspoorde , van 't slechte
terughield. Onder alle omstandigheden
bleef hij zich zelven gelijk , zijn plicht
getrouw en aan de wetten gehoorzaam.
Van de atheensche democratie had hij
een bepaalden afkeer, die ook op zijne
leerlingen overging. Als lid van den
raad der 500 weigerde hij (406) zijne
stem aan 't doodvonnis der 6 vloot voogden met eene vastberadenheid, die
tot de hoofdtrekken van zijn karakter
behoort en hem ook tegen de 30 (ty.
ransen) pal deed staan. Door zijn vurigen ijver voor waarheid en recht , door
zijn hardnekkig verzet tegen ingebeelde
wijsheid haalde Socrates zich de bespotting en verguizing van velen , die in
hem een ijdelen droomer, een lastigen
betweter en vraagal , een vijand der
bestaande orde van zaken zagen, op
den hals. Als zoodanig werd hij o. a.
ook door Aristophánes in 't blijspel
de Wolken onwaardig ten toon gesteld
(423) . Ten slotte traden Melètus, Lycon
en Anytus met een forméele aanklacht
op, alsof hij de goden van den staat
verloochende en de jeugd bedierf. Door
de rechters met een geringe meerderheid ter dood veroordeeld , dronk de
grijsaard in den kerker, waar hij 30
dagen , tot aan den terugkeer der bedevaart (theorie) naar Delos , te midden
van trouwe leerlingen doorbracht, den
gifbeker gelaten en in de hoop op beter
leven uit (399). 't Eigenaardig karakter
der leer en leerwijze van Socrates, die
een nieuw tijdperk van wijsgeerige
ontwikkeling opent en zich in velerlei

Sogdiána, ^.oycbavrl , nu Sogd in
Turkestan en Bokhara , N.O. provincie
van 't oud -perzische rijk , ten N. door
den Jaxartes , ten Z. door Bactriana,
ten W. door Scythie begrensd , vooral
in 't Z. bergachtig, doch stedenrijk en
vruchtbaar, met een arische, vrij ruwe

richtingen en sekten (academische, megarische , cynische, cyrenaïsche) voortplantte, straalt in de geschriften van
Plato en Xenophon, die beide hun
meester even oprecht vereerden, onmiskenbaar door.
Sodóma, zá Xóbo,ua , oude en welvarende stad van Palestina , in 't bekoorlijke dal Siddim, met Gomorra bij
een vulkanische uitbarsting door een
meer (lacus Asphaltites, nu Doode zee)
verzwolgen.
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bevolking.

Sogdii montes, grensgebergte tusschen Sogdiana en Scythie.
Sol, de zonnegod, van ouds her te
Rome vereerd. De zongen. zonnedienst
werd in 't begin der 3de eeuw n. C. door
Heliogabalus ingevoerd. Zie HELLOS .
Soli , . ó2ot. 1) Aanzienlijke stad op
de kust van Cilicie tusschen de rivieren
Lamus en Cydnus, naar 't verhaal door
Argiven en Lydiers uit Rhodus gesticht , door Tigranes I verwoest en
door Pompejus herbouwd (van daar
later Pompeiopólis geheeten) ; was ook
beroemd als de geboorteplaats van den
stoicijn Chrysippus, van den blijspel dichter Phil émon en van den leerdichter Arátus. Bouwvallen bij Miezetloe.
— 2) Welvarende havenstad W.waarts
op de N.kust van Cyprus. Bouwvallen
te Aligora in 't dal Solea.
Solinus, C. I u l i u s, vervaardigde
onder den titel van Collectanea rerum
memorabilium een geographische schets
der oude wereld met historische ophelderingen (± 250 n. C.). De titel Polyhistor van dit samengeraapt , later veel
gelezen werkje dagteekent uit de 6de
eeuw.

S01is fons, `H2lov xe1v1, bron in
Marmarica nabij 't Ammonium , aan
Helios (Sol) gewijd, bij afwisseling op
den middag koud en te middernacht
kokend heet.

Solo s , .o2,ósts (van 't phoen. sela

„hoogte , rots" ). 1) Ver in zee uitstekend
voorgebergte der W.kust van Mauretanie , nu kaap Cantin. — 2) = Solüs.
Solon , Id)cov , atheensch wetgever,
van vaderszijde uit het geslacht van
Codrus gesproten (639-559) , zocht in

den handel een middel van bestaan en
reisde met dat doel in vreemde landen,
waar hij zich tevens met levenswijsheid
verrijkte. Nadat hij 't vaderland zijne
eerste diensten door de gelukkige her-
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Solon.

Sophocles.

groote deugden en verdiensten diep betreurd (559). Van Solon's gedichten,
die over 't geheel eene keur van staat en zedekundige (gnomische) poëzie bevatten , bestaan nog grootere en klei nere fragmenten , o. a. van de elegie
Xa2a,uís, waardoor hij den tocht tegen
Salamis bewerkte , van de Yrobijxac
Eís Éavzóv , Ari^vaícov rod ízwa enz.
Niet ten onrechte werd hij onder de
7 wijzen van Griekenland geteld.
Solonius agar, streek in Latium tusgenden , met name der boeren door den
Sabelluur en Patrica , tot het

overing van 't na jaren strijds onherroepelijk aan Megára prijsgegeven eiland
Salamis (604) en in den heiligen oorlog
tegen Cirrha (± 600) bewezen had ,
stond Solon nog edeler taak en duurzamer roem te wachten , toen hij als
archont (594) door de stem des volks
geroepen werd , om door een nieuwe
wetgeving in 't door burgertwisten
verdeelde Athene rust en vrede te her
stellen. Met dat doel voor oogera verbeterde hij 't harde lot der minvermo
-

radicalen maatregel der schulddelging
(ósto 9zca ) ten behoeve van 't zwaar
gedrukte grondbezit en door de afschaffing der lijfeigenschap van onvermogende schuldenaars, verzoende de partijen door eene amnestie en liet de
streng aristocratische wetten van Prato,
behalve die op moord en doodslag, vervallen. Tot hervorming van 't staats
bestuur verdeelde bij de burgers , naar
hun vermogen , in 4 klassen met evenredige rechten en verplichtingen, breidde de macht der volksvergadering uit
en vermeerderde den raad tot een getal
van 400 leden. Voor 't overige ademde
zijne geheele wetgeving een milden
geest van vrijheid en orde, kortom van
getemperde democratie , die in den staat
de vrije ontwikkeling der edelste krachten en vermogens bevorderde en langs
den gulden middelweg een heilzaam
evenwicïit tusschen de hoogere en lagere
standen beoogde. Voor den tijd van
10 jaren liet Solon zijne wetten door
't atheensche volk bezweren, om zich
na volbrachte taak op reis te begeven.
Hij bezocht Aegypte, Cyprus en Sardes f waar hij , naar 't romantisch verh a al van Herodótus , met Croesus het
treffend onderhoud over 't ware geluk
voerde. Bij zijn terugkeer (± 561)
vond hij Athene op nieuw aan burgertwisten ten prooi ; zelfs duurde 't niet
lang of Pisistrátus wist zich van 't
oppergezag meester te maken. Hoe
bitter ook te leur gesteld , berustte hij
met de hem eigen geestkracht in den
gang van zaken, dien hij te vergeefs
getracht had te voorkomen, verliet nogmaals Athene en stierf te Soli op Cyprus
in 80jarigen ouderdom, wegens zijn
-

schen
gebied van Lanuvium behoorende.
SÓIus, ZO2Ovs, -óscs, oude havenstad

op de N.kust van Sicilia tusschen TherI maa en Panormus, nu Castello di Solanto.
I Solygia , Xo%v'yeta, dorp in 't gebied
van Corinthe op een gelijkn. berg, Z.waarts van Cenchréae gelegen.
Solyma, za ^ó2v,ua. 1) Nu Tak taloe , bergketen evenwijdig aan de 0.kust van Lycie. — 2) = Hierosolyma.
Sofymi, XóAv,uot, bergvolk in Lycie,
bij de Grieken bekend uit de gevechten
met Bellerophon (zie aid.).
Somnus . Zie HYPNOS.
Sontiátes , machtige volkstam in
Aquitanie ten Z. van de Garumna (Ga ronne) , van waar nog Sós Z.W.waarts
van Nérac.
SOnus, Ic3vos, eene der hoofdrivieren van India, stort zich bij Palibothra
ter rechterzijde in den Ganges ; nu Son.
I Sophene , Xcwgn vi , gewest in 't Z.

W. van Groot-Armenie tusschen den
Antitaurus ten N. en den Masius ten Z.,
door den Euphraat ten W. begrensd.
Sophóeles , ^oggox2ijs. 1) Van Colónus bij Athene (497-406) , zoon van
Sophilus, grootste der grieksche treur I speldichters. Uit zijn jongere jaren is
alleen bij overlevering bekend , dat hij
I (480) wegens zijn bevallig voorkomen
en veelbelovenden aanleg uitgekozen
I werd om bij 't zegefeest, datopopdeSalamis
perziI ter eere der overwinning met de
lier
I sche vloot gevierd werd,
in de hand, den reidans der rondom
de opgerichte tropee in koor zingende
knapen te openen. Op zijn 28ste jaar
- waagde hij met zijn eerste treurspel

-

Sophonisbe.

Sosigenes.

Triptolémus den kampstrijd tegen Ae- ^
schylus en behaalde op dezen in de
kunst vergrijsden mededinger de overwinning. Sedert bleef hij tot op hoogen

ste liefde beminde. Dienvolgens door
Scipio , die van haren onweerstaanbaren
invloed op mannenharten 't ergste voor
Rome vreesde , zonder genade opgeeischt , onttrok ze zich door den haar
van wege haren echtgenoot toegezonden
of wel uit zijne handen aangenomen
gifbeker aan een vernederend lot.
Sóphron, lcóg9 cov, van Syracuse,

ouderdom met een opeenvolgende reeks
van stukken den eersten rang op 't
attisch tooneel innemen en werd, als
hulde aan zijne kunst (zóó luidt het
verhaal) door 't volk (440) met Pericles
tot veldheer tegen Samos verkozen.
Omtrent de latere levensomstandigheden van Sophocles ontbreken alle berichten , met uitzondering van dit ééne,
dat hij als grijsaard door zijn zoon
Ióphon uit hoofde van geestverzwakking en verwaarloozing zijner familie belangen voor 't gerecht geroepen, doch
na de voorlezing van den overheerlijker
reizang uit den juist voltooiden Oedipus
op den Colonus (vs . 669 720) vrijgesproken werd. Behalve vele in het tooneel zelf en in de opvoering der stukken
aangebrachte verbeteringen verhief Sophocles de tragische poëzie der Grieken
tot het toppunt van volkomenheid door
de zuivere harmonie van natuur en
kunst, van stof en vorm ,= door de bezielde schildering der aandoenlijkste toestanden en der edelste karakters , door
de eenvoudige ontwikkeling van 't onderwerp en de geleidelijke ontknooping
der fabel. LTit een aantal van ± 100
treurspelen zijn nog 7 over: Antigone
(Avzcyóvn) , Electra ('Hxrea) , de
Trachinische vrouwen (Teaxcvíac), Aiax
(At''as) , Philoctetes (0t2oxzizns) , kofling Oedipus (Ot' t'rovs z5Oavvos) en
Oedipus op den Colonus (Ot^Sírovs Wri
Kotwvcv). — 2) Kleinzoon des vorigere,
ook treurspeldichter.
-
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uitstekend mimograaf, door Plato hoog
stelde in ernstige,-geromd(±450),
doch vooral in kluchtige tooneelen de
denk -, spreek- en leefwijze der siciliaansche volksklasse, op de daad betrapt,
voor oogen. Zijn proza werd door de
idyllische poëzie van Theocritus ver-

edeld.

Sóra, stad in 't O. van Latium, aan
den rechteroever der Liris en N.waarts
van Arpinum , met een sterk kasteel;
nu Sora.

Soraoté , nu Monte di S. Oreste,

berg in Etrurie op 't grond
nabij den Tiber,-gebidrFalscn,
5 geogr. mijlen ten N. van Rome. Op
den nog des zomers wel met sneeuw
beroemde

top bevonden zich een tempel
van Apollo (Soranus) , wien de geheele
berg gewijd was , aan den voet het
heiligdom van Feronia , aan de helling
bedekten

warme baden.

Soranus. 1) Oud -sabijnscbe god ,
gew. met Apollo verwisseld, op den top

van den Soracte vereerd, wiens priesters
met de ingewanden der offerdieren in
de handen op bloote voeten ongedeerd
over brandende stapels van pi^nboomhout gingen in geloovig vertrouwen op
de hoede van den god, weshalve ze
bij senaatsbesluit vrijstelling van den
krijgsdienst en andere staatslasten genoten. — 2) Eo avós , geneesheer uit
Ephésus, die onder Trajanus en Hadrianus eerst te Alexandrie en later te
Rome leefde en tal van baanbrekende
werken over zijn vak in 't licht gaf.
Sord eë , slijkmeer in Gallia Narbonensis aan den voet der Pyrenaeën in
't land der Sordonen, nu Etang Leucate.

Sophonisbé, Xoggovt''f ij, bekoorlijke
dochter van den carthaagschen veldheer Hasdrubal , den zoon van Gisco ,
wiens onverzoenlijken haat tegen Rome
zij erfde en ten koste van baar leven
gestand deed. Door haren vader als
jong meisje aan Masinissa van Numidie
verloofd, werd ze later aan diens mede dinger Syphax, wien hij voor dezen
prijs aan 't belang van Carthago ver Sordones. Zie auscirTo.
bond, ten huwelijk gegeven. Na de
neerlaag van Syphax viel ze in handen
Sosigënes , Ecodcysvijc, peripatetisch
van Masinissa, die haar met de teeder- wijsgeer en wiskundige te Alexandrie,
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Sosii.

Sparta.

die Caesar den rom. kalender hielp
verbeteren (46) .
Sos i , boekverkoopersfirma te Rome
ten tijde van Horatius.
Sospita „redster, heilbrengster,"
bijnaam van godinnen , in 't bijz. van
Juno te Lanuvium, ook te Rome sedert
338 vereerd. In haren tempel op 't
forum olitorium brachten de consuls bij
de aanvaarding van hun ambt eenoffer.
Sosth@Iles , .w:n%'viis , macedonisch
edelman , die (280) na de gedwongen
afdanking van den pas regeerenden
koning Antipater op de algemeene roep
volks aan de spits des legers-stemd
gesteld werd, om de ingedrongen Gallen uit Macedonie te verdrijven , doch
al te ras den dood op 't slagveld vond
(279).
Sostrátus Yc6a toarog , van Cnidos, een der beroemde bouwmeesters
van zijn tijd (± 330).
Sotades , Xcozá3iis , van Maronéa,
alexandrijnsch dichter onder Ptolemaeus
Philadelphus , vervaardigde parodieën
meest van mythologischen inhoud in
grofzinlijken trant (Xcozáheta, versus

inwoners (2'icaortdrac , S p a r t a n i)
tegen de aanvallen van buiten genoegzaam beveiligd , bleef ze tot in de 2de
eeuw v. C. onbemuurd. Den naam
van acropolis (burcht) droeg een der
hoogste heuvels , op welken de tempel
van Athene Chalcioecus (xa2xtocxos)
stond. Sparta's oorsprong verliest zich
in den nacht der eeuwen. Ten tijde
van den trojaanschen oorlog, onder de
regeering van Menelaus, den jongeren
broeder van Agamemnon, was ze meer
of min onderhoorig aan Argos , doch
verhief zich ten gevolge der dorische
volksverhuizing mettertijd tot de eerste
stad van den Peloponnesus. Na de
geheele onderwerping van Laconie bestond de bevolking uit 3 klassen : de
Spartanen (de dorische veroveraars)
in de stad, de Perioeci (de onderworpen en cijnsplichtige Achaeërs) op 't
land en de Heloten (lijfeigenen). Toen
Sparta, onder 't aristocratisch- republikeinsch bestuur van 2 koningen uit het
geslacht der Agiaden en der Procliden,,
vooral ook sedert de wetgeving van
Lycurgus (-i- 880) , als militaire staat
gevestigd was , breidde zij door aanhoudende oorlogen haar gebied over
Messenie en andere gewesten van den
Peloponnesus uit. Bij verloop van tijd
in 't belang der aristocratische staatsregeling en om 't duurzaam bezit der
hegemonie tegen 't democratisch Athene
in 't strijdperk getreden en niet voldaan , aleer deze gehate mededingster
na bloedige worsteling aan den grond
lag, deed ze lang in de politiek van
Griekenland, niet zelden door oneerlijke
middelen en slinksche kunstgrepen, een
overwegend of liever despotiek gezag
gelden. Door de Thebanen onder Epaminondas vernederd (371) , met een laatste, hoewel vruchtelooze krachtsinspanning (331) onder Cleoménes III tegen
Macedonie opgestaan , na de neer laag bij Sellasia (221) tegen wil en
dank gedwongen zich bij 't Achaisch
verbond aan te sluiten, zonk Sparta
door den verderflijken invloed der steeds
veldwinnende oligarchie, die de regeering in handen van enkele families en
ten slotte van tyrannen bracht, al dieper
in verval en werd 146 met het overige

,

-

Sotadei. )

SÓtér scorie „redder, behoeder,"
grieksche bijnaam van goden, in 't bijz.
van Zeus; ook eeretitel van latere
koningen, als van Ptolemaeus Lagi enz.
'cvzetea (Bospita) was een bijnaam van
Athene Polias, van Artémis en andere
,

godinnen.

Sotlãtes = Sontiates.
Spalátum, dorp in Dalmatie op eene

landtong, Z.waarts van Salona, waar
keizer Diocletiánus na zijne aftreding
een prachtig paleis liet bouwen, om er
zijn laatste levensjaren in aangename
rust te slijten; nu Spalatro met vele
merkwaardige overblijfselen.
Sparta, Xvc ra, ook Lacedaemon
(Aaxsdatuwv), hoofdstad van Laconie
in den Peloponnesus, op den rechter
kom van-oevrandEutsie
rotsen en bergen (Menelaïum ten Z.O.
en Taygétus ten W.) gelegen (van
daar bij Homerus xo12n Aaxshaiuow).
De omtrek der stad bedroeg 48 stadiën
(ruim 2 uren gaans). Door de natuur
evenzeer als door de dapperheid harer

Spartacus.

Sphinx.

Griekenland door de Romeinen onderworpen. De puinhoopen der stad bevinden zich rondom de tegenw. dorpen
Magula en Psykhiko , een uur N.O. waarts van Mistra.
Spartàous , de held van den slaven oorlog , die Italie 73— `71 in rep en
roer zette , van geboorte een Thracier,
achtereenvolgens veehoeder, soldaat en
struikroover , werd op een zijner strooptochten gevangen genomen en om zijne
lichaamskracht naar Capua gezonden,
om als zwaardvechter dienst te doen.
Van daar met een 70tal lotgenooten
ontvlucht , bezette hij den Vesuvius en
bracht , tot aanvoerder verkozen, Claudius Pulcher , die hem met 3000 man
omsingeld hield, door eene krijgslist
de neerlaag toe. Aan 't hoofd van een
leger , dat na de eerste overwinning in
een ommezien tot 70.000 aangroeide,
de tegen hem afgezonden legioenen
rechts en links verslaande , drong hij
tot Mutina door , om zich over de Alpen
een weg naar Gallie te banen ; doch
door den onwil en overmoed zijner onder
moord en brand op buit vlammende
troepen zag hij zich te kwader ure
gedwongen terug te keeren en tegen
Rome op te trekken. In de nabijheid
der sidderende stad door M. Licinius
Crassus in 't nauw gebracht , nam hij
de wijk naar Bruttium , ten einde recht
naar Sicilie over te steken. In-strek
dat voornemen door 't bedrog der cilicische zeeroovers verhinderd , sloeg Spartacus , in hoe benarden toestand ook,
nogmaals 2 legers en begaf zich , op
gebiedend verlangen zijner van tucht
en ontzag vervreemde soldaten, Gallen
en Germanen, naar Lucanie, waar hij
tegen zijn wil bij den Silarus Crassus
overviel en in een moorddadig gevecht
met meer dan de helft der zijnen ten
getale van 60.000 op 't slagveld bleef
(71). Een gering overschot der slaven
viel den op dat pas uit Hispanie terug keerenden Pompejus in handen.
Spartaria, bijnaam van Carthago
Nova naar 't in den omtrek der stad

Spartiánus , A e l i u s, een der Historiae Augustae scriptores (zie ald.),
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leefde onder Diocletianus en Constantijn.
Spartócus , Xiáozroxos , konings-

naam der 2de dynastie in Bosporus ,
die 438 den troon beklom.
Spartólus , X rd n:wAos, stad van
Chalcidice , een weinig N.waarts van
Olynthus.
Sperchéus, X7ts^OXe1ós, nu Elladha,
rivier in 't Z. van Thessalie, ontspringt
op den Tymphrestus, doorstroomt in
O. koers 't gebied der Aenianen en 't
district Malis en valt in de Malische

golf.
Spes , godin der hoop, te Rome in
meer dan één tempel vereerd , in kunst
voorgesteld als eene rijzige -werkn ,
pas ontluikende maagd met zwevenden
tred , eene bloem of schaal of korenaar
in de rechterhand houdende en met de
linker haar lang groenkeurig gewaad
een weinig oplichtende.
Speusippus, X7ra5Oc7 Ucos, van Athene,
academisch wijsgeer , die na den dood
van zijn moedersbroeder Plato , door
wiens zorg hij voortreflijk opgeleid en
onderwezen was , 8 jaren (347-339)
aan 't hoofd der academie stond. Van
'S mans talrijke geschriften is niets over.
-

Sphacteria , Xg2axr27 tOía, nu Sfagia,

de kust van Messenie , vlak
vóór de haven van Pylos (zie ald.).
Sphagia = Sphacteria.
Sphettus, Xgn1rrós, vlek op de Z.W.kust van Attica.
Sphinx , Xg9l' werd in Aegypte
als liggende leeuw met het hoofd en
de borst van een mensch (man of vrouw),
bij de Grieken gew. als gevleugelde
-leeuw met hoofd en borst eener maagd
afgebeeld. In de grieksche mythologie
was Sphinx de dochter van Orthus en
Chimaera of van Typhon en Echidna
of Chimaera , uit het verste Aethiopie
herkomstig, door de dichters en kunstenaars wanstaltig van leden voorgesteld. De thebaansche sphinx, die zich
vóór de poorten van Thebe gelegerd
weelderig groeiende spartum (brem).
had, gaf de voorbijgangers duistere
Sparti , Xrrapxoí „gezaaiden." 1) Zie raadsels op en verslond wie ze niet
CADMUS . — 2) = Thebanen (bij dich- vermochten op te lossen. Nadat Oedipus
de verklaring van 't raadsel: wat wezen
ters).
eilandje aan

,
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Spina.

Sterope.

is des morgens vier-, des middags twee-,
des avonds drievoetig en bezit ééne
stem? gevonden had, wierp ze zich
boven van de rots in den afgrond.
Spina, nu Spinazzino, stad der Lingonen in Gallia Cispadána aan den
zuidelijksten mond van den Padus (os-

(Po) , met de badplaats S t at i e 11 a e
aquae , aan den straatweg tusschen
Genua en Placentia, nu Acqui.
Statira = Barsine (zie aid.).
Statius. 1) Caecilius. Zie CAECILIUS . — 2) P. P a p i n i u s, van Neapólis (± 45-96 n. C.), rom. dichter
der zilveren eeuw , door een bundel
mengelpoëzie (van waar de titel Silvae)
en door 2 zoogenaamde heldendichten:
de Thebáis (den broedertwist tusschen
Eteócles en Polynices) en de onvoltooide
Achilleis, die beide in de Middeleeuwen
bewonderd en veel gelezen werden,
bekend.
Statonia, stad in Etrurie aan de
rivier Albinia en een gelijkn. meer.
Státor , bijnaam van Jupiter, wien
Romulus aan de N.zijde van den palatijnschen heuvel bij de porta Mugiónis,

tium Spinetum).

Spolatum = Spalatum .
Spol^tum , -Íum , aanzienlijke stad
in Umbrie aan de Via Flaminia , 242
rom. kolonie met de rechten van een
municipium, verdedigde zich 217 dapper
tegen Hannibal, werd in den burgeroorlog tusschen Marius en Sulla fel
geteisterd, doch herstelde zich spoedig;
nu Spoleto met overblijfselen der polygone muren , die door de Gothen onder
Totilas bij de verovering der stad ver
weder opgebouwd-woest,drNa
werden.
Sporádes , Znoeaá eg , groep van
eilanden, die in de Aegeïsche zee tusschen 't eiland Creta en de W.kust van
Klein-Azie verstrooid liggen (aldus genoemd in tegenstelling der Cycladen).
Stabiae , nu Castel a Mare di Stabia,
oude stad in Campanie tusschen Pompeii en Surrentum , door Sulla (90) verwoest, doch ras herbouwd en 79 n. C.
bij de uitbarsting van den Vesuvius,
hoewel 12 uur er van verwijderd, met
Herculaneum onder de lava bedolven.
Te Stabiae vond de oudere Plinius bij
dit onheil den dood.
Stagirus , 'iáyet toos , later -ca
-

yetea , S t a g i r a, nu Stavro , stad op
Chalcidice , tusschen de Strymonische

golf en 't meer Bolbe, kolonie van
Andros (656) , beroemd als geboorteplaats van Aristoteles (Xtaysi tril ,
Stagirita) , ter wiens wille Philippus
v. M. de door hem verwoeste stad her
bouwen liet.
Stasinus, Eraóivos , van Cyprus,
een der oudste cyclische dichters, bij
de Ouden geroemd als vervaardiger der
Ktzoca (Cypria) , die den inhoud
der Ilias voorafgingen, door Naevius
in 't latijn vertaald onder den titel van
Cyprische Ilias.
Statiellátes, - ellenses, kleine volk stam in Ligurie ten Z. van den Padus

waar de voor de Sabijnen vluchtende

Romeinen tot staan gebracht waren,
een altaar en de voor een tempel afgezonderde ruimte wijdde. De tempel
werd, ingevolge eene gelofte door M.
Atilius Regulus in een hachlijk gevecht
met de Samniten gedaan, op bevel van
den senaat gesticht (294). Een ander
heiligdom , 149 door Q. Metellus Macedonicus gebouwd, bevond zich nabij

't circus Flaminius en was met marmeren zuilen omgeven. Ook werd Jupiter
in 't alg. Stator betiteld als de god,
die alles in stand houdt.
Stell2tis campus, bij uitstek vruchtbare landouw ten Z. van Cales in Campanie.
Stentor , Xrsvrcoe , de heraut van 't
grieksche leger v66r Troje, wiens stem
even luid klonk als die van 50 andere
mannen.

Stentóris lacus , Ersvroois illuvij ,

meer bij de uitwatering van den Hebrus.
StenycIérus , Irevvxí neos , stad in
't N.O. van Messenie, oude residentie
der dorische koningen des lands.
Stephanus, .rJgpavos, van Byzantium , auteur van een aardrijkskundig
woordenboek ('EJvcxá) , dat nog uit
fragmenten en een dor uittreksel (± 500
n. C.) bekend is.
Sterópö , 2-r eoo n7, eene der 7 Pleiaden (zie aid.).

Stesichorus.

Strato.

Stesichorus, 2zpalxoeos, van Himéra, een der 9 groote lierdichters van
Griekenland (± 600) , die met Alcman
de dorische koorpoëzie op hare middaghoogte bracht. Een enkel fragment is
er van 's mans talrijke, in de oudheid
hooggeroemde, bij voorkeur aan mythologische en epische stoffen ontleende
lierzangen overgebleven.

beteekenis verwant met Semële (zie

Stesimbrótus , ^rpal4^ooros, van

Thasos , sophist te Athene (± 450) ,
verklaarde Homerus en stelde levens bijzonderheden van Themistocles, Thucydides en Pericles te boek.

Stheneboea . Zie BELLEROPHON.
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SIMILA).

StirTa , 'rste ía , stad op de N.O.
van Attica, Z.O.waarts van Brau--kust
ron , geboorteplaats van Theraménes en
Thrasybülus.
Stóbaeus, I o a n n e s, 'Iwávvss
Zzoflaios, van Stobi, verzamelde eene
naar de onderwerpen in rubrieken verdeelde bloemlezing uit meer dan 500
grieksche auteurs in proza en poëzie,
die door de vele , van elders onbekende
fragmenten, met name van tooneeldichters , onberekenbare waarde bezit.
StObi , Xzóloc , hoofdstad van Paeonie in Macedonie, ten N. van Thessalonica, ten N.O. van Heracléa, later
rom. municipium.

Sthenéfus, ZO'vs, os. 1) Zoon van
Perseus en Androméda , koning van
Mycene, echtgenoot van Nicippe , de
Stoechades [insulae] , Xrocxc3ss
dochter van Pelops, vader van Alcinoe,
Medusa en Eurystheus. -- 2) Zoon van [viaroc] , nu Iles d'Hières , groep van
Capáneus en Euadne, een der Epigo- 5 eilandjes op de Z.kust van Gallie, 0.nen die Thebe innamen , getrouwe waarts van Massilia (bij Tacitus Mes
vriend en dapper strijdmakker van Dio-silenuma
geheeten).
mèdes vóór Troje. -- 3) Vader van den
Stoeni, ligurische volkstam op de
in een zwaan herschapen Cycnus, die Zee Alpen, door Q. Marcius Rex onder-

van daar bij Ovidius Sthienelei s volucris worpen (118) .
en Sthenele a proles heet.
StoÍoi. Zie ZENO.
-

Stil cho , de zoon van een vandaalsch
legerhoofd uit Hispanie , verhief zich,
in de rom. legers, tot den eersten rang
onder de generaals van Theodosius d.
G. , bestuurde na de verdeeling des
rijks (395 n. C.) aan keizer Honorius
tot voogd en minister toegevoegd , 't
Westen met vaste hand en werd op
valsche aantijgingen (408) te Ravenna
verraderlijk ter dood gebracht.
Sti l o, L. A e 1 i u s, van L anuvium ,
uitstekend taalgeleerde en oudheidkenner te Rome, van wiens commentaren
over de liederen der Saliers, over de
12 tafelen, tot tekstverklaring van
oudere dichters, met name van Plautus,
enkel fragmenten overgebleven zijn. Hij

was de voorlooper van M. Terentius
Varro , die , evenals ook Cicero , zijn
onderwijs genoot.

Stilpo , ^'zí2^rcwv, van Megára, grootste wijsgeer der megarische school, door
diepzinnigheid van geest en kracht van
ziel beroemd, die . te Megära en te
Athene tal van leerlingen trok (± 390).
Stimula, rom. godin, van klank en

Strábo, .r d f cov, van Amasia in

Pontus (± 66 v. C.-24 n. C.) , beoefende eerst met ijver de stoïsche wijsbegeerte en de geschiedenis , om zich
later uitsluitend aan de studie der aard
te wijden , ondernam te dien-rijksunde
einde verre reizen te land en ter zee
W.waarts tot aan Sardinie , Z.waarts
tot aan de grenzen van Aethiopie, bezocht (29) Rome, (24) Aegypte en verzamelde de resultaten van zijn grondig
en nauwgezet onderzoek in een door
rijkdom van stof hoogstbelangrijk werk
(Fsw ' agqtxá), dat, na een beredeneerde inleiding, in 8 bkn Europa, in de
volgende 6 Azie en in 't laatste Africa
behandelt. Strabo's `Iezo^OCxá v.7rouv,gara , die begonnen waar Polybius eindigde en denklijk tot aan den slag bij
Actium liepen, zijn verloren.
Stráto , Ezioázwv, van Lampsácus ,
leerling van Theophrastus en diens
opvolger als hoofd der peripatetische
school (288-2'70), legde zich vooral
op de natuurkunde toe (van waar zijn
bijnaam pvecxós).
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Stratonice.

Sublicius pons.

Stratonioe , 2'Tea-rovt'x-q, dochter van een gelijkn. berg en aan de N.zijde

van Demetrius Poliorcètes en Phila,
huwde als jong meisje (300) met den
bejaarden Seleucus Nicàtor, door wien
ze (293) aan zijn voorzoon Antiochus
Soter, die haar in 't geheim hartstochtelij k beminde en van liefde wegkwijnde , op raad van den geneesheer afgestaan werd.
Stratonioóa, Eieeazovíxeta, eene der
voornaamste binnensteden van Cane,
door Antilichus Soter ter eere zijner
gemalin Stratonice gesticht, ten O. van
Mylasa en ten Z. van Alabanda, bij
de rivier Marsyas gelegen , onder de
Romeinen tot vrije stad verheven. Overblijfselen bij Eski Hissar.
Stratus, Zwol ros. 1) 't Latere Dyme.
— 2) Oude stad in 't W. van Arcadie ,
twistappel tusschen Thelpusa en Elis.
— 3)
Sterke ' hoofdstad van 't oude
Acarnanie, 10 stadiën W.waarts van
den Achelóus , om haar militair belang
door de Aetoliers in bezit genomen ;
nu Lepenoe.
Strophádes, Yzeoggaóes, nu Strofadia en Strivali , 2 eilanden in de Ionische zee , tegenover Messenie en ten
Z. van Zacynthus, werwaarts de Harpijen , door de zonen van Boras ver
-volgd,e
vlucht namen.

Strophius .

Zie

PYLADES.

Strym , Yre 1L 1, nu Struma, stad
der Thasiers in Thracie aan de rivier
Lissus.
Strymon, ^rLoviccbv, nu Struma,
Bene der hoofdrivieren van Macedonie,
vóór Philippus O. grensrivivier des
lands , ontspringt op den Scomius, vloeit
Z.-, dan Z.O.waarts, doorsnijdt het
meer Prasias en valt onder Amphipólis
in de Strymonische golf (XrLovuovixós
xó),ros, nu golf van Rendina) aan de
O.zijde van Chalcidice tusschen Macedonie en Thracie. De oevers van den
Strymon wemelden van kraanvogels.
Stuberra, Xtvlseea, stad van Pelagonie in Macedonie ten N. van de
rivier Erigon.
Stymphálus, Zzv,ugpa2os, stad en
stadsgebied in 't N.O. van Arcadie,
later bij Argolis ingelijfd. De stad
lag in een waterrijk dal aan den voet

van 't meer btymphalis (Zrv^upa,Uí ),
waarbij de door Herácles verjaagde of
gedoode roofvogels (stymphalïdes) hun
verblijf hielden.

Styra, zá Xrv oa, nu Stura, stad
op de Z.W.kust van Euboea, tegenover Marathon in Attica. De bewoners
vochten in den tweeden perzischen oorlog mee bij Artemisium , Salamis en
j

Plataea.
Styx, Xm ^. 1) Nu Mavronero,
rivier in 't N. van Arcadie , nabij Nonacris , door de wegvretende en doodelijke kracht van haar water bekend,
die boven van een hooge rots vederstort en in de Crathis valt. -- 2) Rivier, die, als tak van den Oceaan,
de onderwereld 9 malen rondvloeit en
in haren loop den Cocytus opneemt. In
de ,4enei's van Vergilius en elders heet
ze een moeras. Als nimf is Styx dochter van Oceanus en Tethys, bij den
ingang van den Hades naar .den Tartarus in eene grot met zilveren zuilen
woonachtig, gemalin van den Titan
Pallas, moeder van Zelus (naijver) , Nice
(overwinning) , Bia (geweld) en Cratos
(kracht). In den oorlog met de Titanen
zond ze onder de onsterflijken Zeus
't eerst hare kinderen te hulp ; voor
5

welken dienst hij deze voor altoos bij
zich op den Olympus wonen liet en den
bij haar gezworen eed voor den heiligsten en onverbreeklijksten verklaarde.
Sunda, ook S u ad è 1 a, godin der
hartenwinnende overreding, in 't gevolg
van Venus. Zie PITHO.
Suardones , v olk van suebischen stam
in N.-G-ermanie aan den rechteroever
der Albis (Elbe) , Z.O.waarts van de
Sax nes en N.waarts van de Langobarden.
Subertum, stad in 't binnenland van
Etrurie , nu Sovretto.
Sublaquéum, nu Subiaco, stadje der
Aequers in Latium aan de rivier Anio ,
met de prachtige villa van Claudius en
Nero in de nabijheid (villa Sublacen$is).
Sublicius pons, oudste, op palen
(sublicae) gebouwde brug te Rome over
den Tiber, nabij de latere pons Aemilius.

Subura.

Subura , kwartier der stad Rome en

Bene der drukste straten , besloeg de
vlakte tusschen den Esquilinus , den
Quirinális en Viminális.
Suoro. 1) Nu Xucar , rivier in Hispania Tarraconensis , ontspingt in 't
gebied der Celtiberiers en valt ten Z.
van Valentia in den s i n u s S u c r on e n s i is (golf van Valencia). — 2) Nu
Cullera, stad der Edetanen aan de
vorige rivier in 't midden tusschen den
Ibèrus (Ebro) en Carthago Nova.
Sudéti montes, nu de W. Sudeten,
gebergte in 't Z.O. van Germanie, loopt
N.waarts langs de Silva Gabrèta (Bohemerwoud).
Sudbi, uitgebreide en machtige volk stam of liever vereeniging van meerdere
volkstammen in Germanie, sedert 123
aan de Romeinen bekend , ten O. van
de Sygambren en Ubiers, O.waarts tot
aan de bronnen van den Donau woon
Bij Tacitus draagt het 0. Ger--achtig.
manie tusschen den Donau en de Oostzee den algemeenen naam van Suebia.
Sueb eum mare = Sarmaticum mare.
Suessa. 1) A u r u n c a, nu Sessa,
stad der Aurunci in Latium O.waarts
van de Via Appia, tusschen Minturnae en Teánum , aan de W. helling
van den Massicus, geboorteplaats van
den dichter Lucilius. — 2) P o m e ti a,
oude en aanzienlijke stad der Volscen
in Latium ten Z. van Forum Appii,
door Tarquinius Superbus ingenomen.
Suessiónes, ook S u e s s ó n e s, machtige volkstam in Gallia Belgica, die
ten tijde van Caesar 50.000 man in
't veld kon brengen en na de Bellovaci
voor de dappersten van alle Belgen
gehouden werd. Zij bewoonden 'een
uitgestrekte, vruchtbare landstreek 0.waarts van de Bellovaci, Z.waarts van
de Veromandui, W.waarts van de Remi (tusschen de tegenw. Marne en Oise),
met de hoofdstad Noviodünum, later
Augusta Suessonum of Suessones (Soissons) .
Suessula, nu Torre di Sessola, stad
in 't Z.W. van Samnium aan de Z.
helling van den berg Tifa-ta op de grens
van Campanie.
Suetonius. 1) Paulinus. Zie PAU-

Sulla.
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— 2) Tranquillus, C., te
Rome pleitbezorger onder Trajànus ,
die hem op voorspraak van zijn vriend
Plinius den jongere begunstigde , onder
Hadrianus voor een tijd hofgeheimschrijver (magister epistularum). Hij
stelde de levens der 12 eerste keizers
van Caesar tot Domitianus in kleine
bijzonderheden , zonder chronologische
volgorde , in eenvoudigen , beknopten
stijl te boek. Uit een encyclopedisch
werk De viris illustribus zijn nog korte
levens van rom. taalgeleerden, rhetors
en dichters overgebleven.
Suévi = Suebi.
Sugambri = Sygambri.
Su das, Yovíóag, grieksch lexicograaf, wiens voor 't overige onbekende naam verbonden is aan een woordenboek (Aectxóv), dat door de vele
aanhalingen en verklaringen voor de
kennis der grieksche taal en letterkunde groote waarde bezit.
Suiones, bij Tacitus de algemeene
naam der germaansche volkstammen in
Scandinavie.
Sulla, L. Cornelius, bijgenoemd
Felix „gelukkige ," (138-78) , een van
Rome's groote mannen op 't krijgs- en
staatstooneel , hardnekkig voorvechter
der aristocratie, in wiens karakter koel
overleg en kloek beleid met onversaagden moed en blinden hartstocht, fijnere
beschaving en liefde voor kunst en letteren met ruw geweld en grove zinnelijkheid vereenigd waren. Een ruim
veld voor stoute bedrijven vond hij als
quaestor (107) in den oorlog tegen
Jugurtha, die hem door Bocchus uitgeleverd werd, als legaat en krijgstribuun in de krijgstochten tegen de
Cimbren en Teutonen (104-101). Na
eenige jaren van rust bekleedde bij 't
ambt van praetor (93) en werd (92)
als propraetor naar Cilicie gezonden,
met last tevens , om den door Mithradates uit Cappadocie verdreven Ariobarzanes op den troon te herstellen,
waarin hij ten volle slaagde. Naar
Rome teruggekeerd, zag Sulla zich
een nieuwe baan geopend door de verdeeldheden tusschen de aristocratische
en democratische partij. Met het oog
25*
LINUS.
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op zijn veelbelovenden ijver voor hunne
zaak koos de adel hem tegenover Marius
tot leidsman en wreker. De vroeger
reeds ontstoken , gestadig door nieuwe
brandstof gevoede naijver en haat van
den in jaren gevorderden Marius tegen een zooveel jongeren mededinger
wachtte op 't oogenblik der uitbarsting,

die door den bondgenootenoorlog , in
welken beide hetzelfde vaderland verdedigden, vertraagd werd. Toen de senaat (88) Sulla als consul 't legerbevel
in den mithradatischen oorlog opdroeg,
zocht Marius , door de volkspartij ge
rugsteund , hem met list en geweld
den voet te lichten , doch niet dan tot
zijn eigen verderf. Van Nola met 6
legioenen teruggekeerd , nam Sulla
Rome stormenderhand in en vertrok ,
na 't bloedig herstel der rust , in 't
voorjaar van 87 naar Griekenland,
waar hij de veldheeren van Mithradates ten eenenmale versloeg , zoodat de
koning zich (84) niet ongaarne tot den
vrede vinden liet. Marius was intusschen (86) gestorven. Met een getrouw
en geoefend leger te Brundisium (83)
aangekomen , vond hij Italie in rep en
roer ; alles was in de macht zijner
tegenpartij. 't Volgende jaar (82) besliste den hachlijken worstelstrijd tusschen den senaat en 't volk door de
bloedige neerlaag, die Sulla den jongeren Marius bij Sacriportus en de
opgestane Samniten en Lucaniers voor
de poorten der stad toebracht. Met
de overgave van 't hardnekkig verdedigde Praeneste en met den dood van
den derwaarts gevluchten Marius was
Sulla eenig heer en meester van Rome
en Italie, waar hij, onder den titel
van dictator, een volslagen schrikbewind invoerde , ten einde de volkspartij
met tak en wortel uit te roeien. Lijsten
van verbeurd- en vogelvrijverklaringen
(proscriptiones) volgden elkander van
dag tot dag op. Duizende slachtoffers
vielen. Te midden van deze bloed tooneelen vierde hij een luisterrijken
triomf ter eere van Zijne overwinningen op Mithradates (81). Ten einde
ne macht en tevens de openbare rust
en orde in en buiten Rome te bevestigen, _ zond hij allerwege door Italie

Summanus.
soldatenkolonies, stelde eene lijfwacht
van 10.000 met het burgerrecht begiftigde slaven (Cornelii) aan, bracht
de staatsregeling door eene reeks van
wetten (leges Corneliae) op streng aristocratischen voet en hervormde , in 't
belang der openbare zedelijkheid , de
lijfstraflijke rechtspraak. Na een 2jarig
bewind lei Sulla 't oppergezag neer
en verliet Rome , om op een bekoorlijke
villa bij Puteóli voor natuur en kunst ,
voor studie en zingenot te leven. Doch
reeds in 't volgend jaar (78) verraste
hem de dood op 60jarigen leeftijd. Met
groote staatsie werd zijn lijk naar Rome
overgebracht en op 't Campus Martius
verbrand. In gevolge zijne uiterste
wilsbeschikking onthaalde zijn zoon
Faustus 't volk op schitterende zwaard
gedenk -vechtrspln.VaSu'

(Commentarii rerum suarum)-schriften
is zoo goed als niets over.
Sulmo. 1) Nu Sulmo , stad der
Peligners op sabijnsch grondgebied,
aan den straatweg naar Capua , geboorteplaats van Ovidius. — 2) Nu
Sermoneta, oude stad der Volscen in
Latium aan de rivier Ufens.
Sulpicia, rom. dichteres onder Domitiánus, die haar huwelijksgeluk met
Calenus in minneliederen bezong. De
als Sulpiciae Satira bekende klaagzang

over den tijd van Domitianus met de
profetie eener betere toekomst aan 't slot
is van jongere dagteekening.
Sulpicius Rufus. 1) Een der grootste redenaars van zijn tijd, eerst aan
de senaats-, later als tribuun (88) aan
de volkspartij verknocht , werd als aan
bij den terugkeer-hangervMius
van Sulla op de vlucht achterhaald en
vermoord. — 2) S e r vi u s, uitstekend
redenaar en rechtsgeleerde , ervaren
staatsman en vruchtbaar schrijver, praetor 65 , consul 51 en door Caesar 46
tot proconsul van Achaie benoemd. Gedurende zijn verblijf aldaar zond hij
Cicero bij 't verlies zijner dochter Tullia
den bekenden troostbrief toe. Hij stierr
(43) in de legerplaats van Antonius vóór
Mutina, werwaarts hij door den senaat
gezonden was, om over den vrede te
onderhandelen
Summanus, van sub mane „tegen
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Sygambri.

den morgenstond , na middernacht ,"
oud-rom. of sabijnsche god , die bij
nacht bliksemde , evenals Jupiter bij
dag. Hem werd bij 't Circus Maximus
een tempel gesticht en jaarlijks (20
Juni) een offer gebracht, nadat in den
oorlog met Pyrrhus (278) zijn beeld van
klei , dat op den gevel van den capitolijnschen tempel stond, door den blik
zwaar getroffen was , dat het-semzo
hoofd in de bedding van den Tiber
teruggevonden werd.
Sunium , Xovvtov, Z. voorgebergte
van Attica , met een gelijkn. stad en
2 havens aan de W.zijde, sedert 415
door vestingwerken , die zich van den
top tot aan de westlijkste (nu verzande)
haven uitstrekten en bijna in hun geheelen omvang staande gebleven zijn,
versterkt. Binnen deze muren verhief
zich 300 voet boven de oppervlakte der
zee de beroemde tempel der godin
Athene, aan welks overblijfselen de
tegenw. naam van kaap Colonne ontleend is.

(nu Sjoes of Soes met bouwvallen).

Supéri . Zie INFERI.
Supérum mare. Zie ADRIA no. 2.

Susarion , Xovoaelwv , uit Megá-

ris (± 560) , begaf zich metterwoon
naar 't door den eeredienst van Dionysus beroemde Icaria in Attica en voerde
aldaar 't megarische blijspel in.
SusiAna, Zovotavi , 2ovois, Elam
in 't O. T. , nu Khoesistan , eene der
hoofd provincies van 't perzische rijk,
ten O. door Persis , ten Z. door de
Perzische golf, ten W. door Mesopotamie en Assyrie , ten N. door Medic
begrensd, in de vlakte door vreedzame landbouwers en in de bergstreken
door onbedwingbare rooverstammen bewoond.

Sutrium, nu Sutri , oude stad in
Etrurie aan den straatweg van Volsinii
naar Rome , aan de O.zijde van den
Saltus Ciminius , 383 rom. kolonie.

Sybaris, Xv f aets, aanzienlijke, door
handel en grondgebied machtige, door
rijkdom en weelde befaamde stad op
de Z.O.kust van Lucanie tusschen de
2 riviertjes Sybaris en Crathis, aan de
W.zijde der golf van Tarente, door
Achaeërs en Troezeniers gesticht (220)

Suréna, Surenas, Eove vas, hoog- en na langdurige vijandelijkheden door

te veldheerstitel bij de Parthen , de de Crotoniaten verwoest (510) . In de
naaste aan de kroon (= grootvizier) , te nabijheid werd 443 Thurii gesticht.
als erflijke familienaam in gebruik.-vens De verwijfdheid der Sybariten was een
Door zulk een Surena werd Crassus spreekwoord geworden.
Sybota , zá Xfl oza , nu Syvota,
(53) verslagen.
Surrentum , nu Sorrento , oude stad groep van eilandjes, met een gelijkn.
in Campanie tegenover Capréae, op eene haven op de tegenover gelegen kust
landtong (promontorium Minervae) ge- van Epirus , door een zeeslag tusschen
legen , met uitstekenden wijnbouw op Corcyra en Corinthe (432) bekend.
Sycambri = Sygambri
de naburige heuvels.
.

Susa, ra Eoi3oa, eig. Sjoesjan of
Soesan „lelie ", rijke hoofdstad van Su.
siana, wegens 't zacht klimaat winterresidentie der perzische koningen, in
't gewest Cissia, tusschen de rivieren
Choaspes en Eulaeus gelegen, in de
gedaante van een rechten hoek tot een
omvang van 120 stadiën (3 geogr.
mijlen) gebouwd. Susa had geen muren,
maar een des te sterkere burcht (bij
Herodotus ra ME,uvóvta genoemd) , die
't koninklijk paleis en eene schatkamer
der perzische koningen bevatte en waar
Alexander en zijne generaals de groote
bruiloft met perzische vrouwen vierden

Syéné , Ev^v71 , Z. grensvesting van

Aegypte , op een schiereiland , aan den
O. Nijloever, vlak beneden den eersten
waterval gelegen, werd wegens hare
ligging juist onder den kreeftskeerkring
door den alexandrijnschen geograaf Eratosthénes gekozen , om er zijn voor
parallelcirkel over te trekken;-namste
nu Assoean met bouwvallen.

Syennesis, Xvavveocs, gewone titel
der cilicische koningen, die ook als hun
persoonsnaam voorkomt.
Sygambri, 2vyaufleot, een der mach-

tigste en dapperste volkstammen van
Germanic, behoorden tot de Istaevonen
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Syracusae.

Syllium.

en woonden van ouds her ten N. der liet hij zich echter door Hasdr1 bal , die
Ubiers aan den Rijn , van waar ze hem zijne dochter Sophonisbe ten huwe-

N.waarts tot aan de Lippe uit
onder Augustus door-strekn.La
Tiberius onderworpen en grootendeels
naar Gallie overgeplant, verdwijnen ze
voor een tijd en komen eerst weder
bij Ptolemaeus als naburen der Bructeren en Langobarden (tusschen Vecht
en IJsel) voor. Nog later namen ze
krachtdadig deel aan 't groote volken verbond der Franken.
Syllium , E; %2tov, bergvesting in
Pamphylie tusschen Aspendus en Side,
40 stadiën van de kust gelegen.
Symaethus , lv,QatOos , grensrivier
tusscheu Leontini en Catána, op de
O.kust van Sicilie en aan den voet van
den Aetna; nu Giaretta. Van hier bij
Ovidius Symaethius heros , Acis.
Syme, Xtil, eilandje aan de Z.W.kust van Carie tusschen Cnidos en
Rhodus , met een gelijkn. stad en 8
havens; nu Symi.

zich

Symmáchus , Q.

Aurelius, geleerde staatsman en redenaar onder
Theodosius d. GG. , proconsul van Africa
373 n. C. , praefectus urbi 384, consul
391, ijverde voor den oud-rom. godsdienst in zijne geschriften, van welke
eene verzameling brieven (in 10 bkn)
en fragmenten van 8 redevoeringen
overgebleved zijn.

lijk gaf, tot de partij der Carthagers
overhalen; nu werd hij (203) door Scipio
in verbond met Masinissa aangevallen
en na de verovering zijner hoofdstad
Cirta gevanklijk naar Italie over gebracht. Nog vóór 't einde van den
tweeden punischen oorlog stierf Syphax
te Tibur.
Syracusae, YveaxoVaiat, nu Siragossa, aanzienlijkste en machtigste stad
van Sicilie , Z.waarts op de O.kust
van 't eiland nabij 't meer of moeras
Syraco , door eene kolonie van Doriers
onder Archias van Corinthe (± 735)
gesticht. In den beginne tot het dicht
aan . den wal gelegen eiland Ortygia
beperkt, breidde Syracuse zich mettertijd al verder over 't naburige vastland uit en bestond ten laatste uit
5 afzonderlijke steden : 1) Ortygia
('Oervyta), ook enkel Nasos (váaos

„eiland") , met de bron Arethusa en de
acropolis (burcht) ; 2) Achradina (Axeadtv^), met de prachtigste gebouwen,
den tempel van den olympischen Zeus,
het Prytanèum, den schouwburg enz. ;
3) Tyche (Th) , 't volkrijkste gedeelte;

4) .Neapális (Nsa iro2cs) , met fraaie
tempels, den hoofdschouwburg enz. ;
5) Epipólae ('E't roAaí), eene steilte
ten N.W. , die de geheele stad bestreek,
Cyaneae.
Symplegádes
met het kasteel Labdalum (Aáfl8a2ov)
Synesius, Zvv'a os, grieksch ge- en de beruchte steengroeven (Lautuleerde uit Cyrene , wiens wijsgeerig- miae, Aarogtat) , die tot staatsgevangodsdienstige werken in proza en poëzie genis bestemd waren. Tijdens den
nog ten deele bestaan (± 400 n. C.). hoogsten bloei, welken zij grootendeels
Synnada, zá Zvvvaba, ook S yn aan hare 2 heerlijke havens te danken
na s, stad in 't N. van Phrygia Salu- had , telde de stad op een omtrek van
tans, werd onder de Romeinen als 6 uren eene bevolking van 500.000
zetel van een landdag (conventus inni- zielen en deed zich, met een sterke landdiens) en sedert Constantijn d. 0-. als en zeemacht toegerust , binnen en buihoofdstad des lands van groot belang. ten Sicilie gelden. 't Staatsbestuur was,
In de nabijheid lag een berg, die uit bij gedurige afwisseling, te midden
zijn groeven een schat van fraai wit, van woelingen en verdeeldheden, eerst
roodgeaderd en roodgespikkeld marmer aristocratisch , later democratisch, verleverde.
volgens monarchaal onder de tyrannen
Syphax, koning der Massaesyliers t-eb o en Hiéro (485-467), dan weder
in Numidie, verbond zich (215) met de democratisch, nogmaals monarchaal onbeide Scipio's tegen Carthago en werd der de beide Dionysiussen (406-343) ,
door Masinissa deswege uit zijn gebied onder den tyran Agathócles (317--289)
verdreven. Met rom. hulp hersteld, en koning Hiero (2'70-216), wiens
-

Syrus.

Syria.
kleinzoon Hieronymus 't met Rome ge.

Syria dëa ,

Ivela ósós
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sloten verbond verbrak , waarop Syra- godin ," = Atargatis of Derceto (zie
cuse beoorloogd en na een 2jarig, door ald.).
de werktuigen van Archimèdes bemoei.
Syriae portae . Zie AMANUS.
lijkt beleg door Marcellus (212) ver
arcadische nimf
Syrinx,
werd. Als rom. provinciestad-overd
die
door
Pan
vervolgd hare toevlucht
verviel ze en beperkte zich onder Aude rivier Ladon zocht en op hare
gustus, die eene kolonie derwaarts zond, in
om hulp door den riviergod vertot Ortygia , gelijk heden ten dage bede
anderd werd in een riet , waarvan Pan
nog, terwijl van de overige gedeelten 7
pijpen met was samenvoegde tot
enkel verstrooide bouwvallen overgebleven zijn. Te Syracuse werden o. a. herdersfluit (syrinx of fcstula).
Syros, Zigos , eene der Cycladen
Archimèdes , Theocritus en Moschus
tusschen Rhenèa en Cythnus , vadergeboren.
Syria, vela, nu Soristan, vrij land van Pherecydes; nu Syra.
Syrtica regio , i Zv0rtx , N. kustbergachtig land in Z.W. Azie, langs
den O. hoek der Middellandsche zee, land van Africa, zandige , weinig betusschen Klein-Azie en Aegypte uit bouwde , alleen in den omtrek der rivier
tijd en in ruimer zin-gestrk,inlax Cinyps en der stad Leptis vruchtbare
ten O. door den Tiger, ten N. door vlakte , tusschen de beide Syrten gede bergen van Armenie en Cilicie, ten legen , ook wel naar de 3 hoofdsteden

(Abrotónum , Oea en Leptis Magna)
Tripolitana genoemd (van waar nog
tegenw. Tripoli) , werd na den val van
Carthago een gedeelte der rom. propeld. De bewoners (^veot , .t5 toi,, vincie Africa. De inheemsche bevolking
S y r i) behoorden tot den aramaeïschen van libyschen stam werd vroeg door
W. door de Middell. zee, ten Z. door de
arabische woestijn begrensd. Dit Syrie,
Aram in 't O. T. geheeten , wordt ook
wel met den naam van Assyrie bestem -

tak van den grooten semitischen volk - aegyptische en phoenicische , later ook

stam. De voornaamste bergen waren
in 't W. de Z. takken van den Taurus:
de Amánus, Casius , Libánon en Antilibanon ; de hoofdrivier heette Orontes,
kleiner waren de Chalus , Chrysorrhoas
en Cappädox. Van ouds her bestond
in Syrie een stedenverbond, met Damascus aan 't hoofd. Later behoorde
't achtereenvolgens aan Assyrie , Babylonie, Perzie , Macedonie en na den
slag bij Ipsus (301) aan Seleucus Nicátor, die 't onder den invloed der grieksche beschaving tot een ongekende
hoogte verhief en als een machtig en
veelomvattend rijk aan zijne opvolgers
naliet. 't Z. gedeelte des lands (Coele.
Syrie , 12 xoiAi1 2'veta , 't holle of lage
Eyrie) was en bleef een twistappel tusschen Aegypte en Syrie. Van lieverleê
door de Parthen ter eene, door de
Romeinen ter andere zijde verzwakt
en tot binnen de grenzen van eigenlijk
,Eyrie ( ávw I.) beperkt, werd dit
land (79) door Tigranes bij Armenie en
(64) door Pompeus als provincie bij
't rom. rijk ingelijfd.

door grieksche kolonisten vermeerderd
of gedeeltelijk verdrongen.

Syrtis , Eóerts , naam van 2 diepe
in de O. helft der N.kust
van Africa , beide door klippen en zandbanken , door stormen en springtijen
even gevaarlijk : 1) S. major (X. , e'dAi1 , groote Syrte , nu golf van Sidra)
in 't O. , rondom de kusten der Regio
Syrtica en van Cyrenaica , vlak tegenover de Ionische zee , tusschen kaap
Boréum ter O.- en kaap Cephálae ter
W.zijde ; 2) S. minor (2. ,uxpa, kleine
Syrte, nu golf van Cabes) , op een
afstand W.waarts langs de kust van
Byzacium en Emporia, in 't O. door
kaap Zeitha, in 't W. door kaap Brachódes (Caput Vada) begrensd.
Syrus, Publilius, vrijgelatene
van syrische afkomst, begaafd mimen dichter te Rome, tijd- en kunstgenoot
van Laberius (zie ald.) , uit wiens geroemde tooneelstukken, die alle verloren
zijn, overgebleven is eene keur van
zinrijke, in jambische versregels vervatte spreuken onder den titel van
inhammen
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Syrus.

Tacitus.

Publilii Syri sententiae, die in de eer - toen ze nog om hare mensch- en zede
ste eeuw n. C. door een onbekende kundige strekking tal van lezers vonhand in alphabetische volgorde samen- den, met soortgelijke uit andere bron gesteld en in 't begin der Middeleeuwen, nen vermeerderd weerden.

T.
Tabae , Td f ac. 1) Bergstad in 't N. der Flaviussen , huwde 78 de dochter
van Carie , op de grens van Phrygie , van Agricola , werd 79 quaestor , 81
nu Dawas. — 2) Stad in 't binnenland tribuun (of wel 82 aedilis) , 88 praetor
van Sicilie , nu Tavi. — 3) Stad van en onder Nerva 98 consul. Tacitus
't perzisch district Paraetacène , aan verbond zijn ' naam aan eene reeks van
den straatweg van Persepolis naar Eg- voortreflijke werken , die in tijdsorde

batana.

aldus volgen : 1) Diadoqus de oratoribus,

Tabernae, naam van stations bij een doorwrocht vertoog over 't verval

rom. straatwegen . Zie TRES TABERNAE . der welsprekendheid, 2) Julius A ricola,
Taburnus , nu Taburno , bergrug 't leven van zijn schoonvader, ) Gerhalf in Samnium, half in Campanie mania, eene ethnograpbische schets van
gelegen en Z.waarts tot aan de Can- Germanie , 4) .Historiae , eens rom. gedijnsche passen uitgestrekt. schiedenis sedert Galba's tweede contot aan den dood van Domitianus
Tacápé , nu Cabes , stad van N.- sulaat
van welke de
(68-96) in 14 boeken , van
Africa in de Regio Syrtica , binnen de 4
eerste volledig en
5de nog ten
kom der Syrtis Minor.
deels bestaan , 5) Annales of liever
de
Tacfarïnas, Numidier, die onder
^b excessu Divi Augusti, eene rom.
regeering van Tiberius aan 't hoofd geschiedenis sedert den dood van Auder Musulamiers in Mauretania 7 jaren gustus tot op dien van Nero (14-68
lang met afwisselend geluk tegen de n. C.) in 16 boeken , van welke 't 7de
Romeinen een hardnekkigen oorlog tot het 10de geheel en nog andere (als
voerde , doch tegen Dolabella (24 n. C.) 't 5de , 6de en 16de) voor grooter of
een volslagen neerlaag leed en sneu- kleiner gedeelte verloren zijn. Tacitus
velde
munt uit door een zinrijken , kernachhalfa
aethi
.
0 Tao
ps
x ^ w
- tegen stil , die aan Thucydides en
opische , half aegyptische stad in den Sallustius herinnert, door een levendigen
Dodecaschoenus (zie aid.). verhaaltrant door menschenkennis en
Tachos , Táxws, koning van Aegyp- vrijheidsliefde , doch wordt door g ete, die zich', met behulp van Agesi- zochte beknoptheid van taal niet zelden
láus die de land- en van Chabrias die duister en door aristocratisch- republide zeemacht aanvoerde , eenigen tijd keinsche gezindheid onrechtvaardig je(360-358) tegen de Perzen staande gans meer dan één keizer, met name
hield. jegens Tiberius. — 2) . M. Claudius,
Tacita = Muta. rom. keizer, werd (25 Sept. 275 n. C.)
Tacitus. 1) C o r n e 1 i u s, rom. I als 75jarig grijsaard wegens zijn brave
geschiedschrijver (± 55-119 n. C.). inborst door den senaat tot opvolger
Waar hij geboren en onderwezen werd, I van Aureliánus uitgeroepen, bracht de
is onbekend. In latere jaren leefde hij I Scythen, die in Pontus en aangrenzende
meestal te Rome onder de regeering provincies doorgedrongen waren, eens

Taenarum.

Tanais.
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neerlaag toe en stierf na eene regee.
ring van 6 maanden te Tarsus of te
Tyäna (April 276).
Taenárum, Talvaeov, nu kaap Matapan , voorgebergte van den Taygétus
in Laconie , zuidelijkste uithoek van
den Peloponnesus , met een als toe-

zijnde Talassius een jong aanzienlijk
Romein , voor wien een der schoonste
meisjes weggevoerd werd onder den

uitroep : Talassio „voor Talassius"!
Taithybius , Ta) %f tos , heraut van
Agamemnon vóór Troje , stamvader van
't erflijk herautengeslacht der Talthy-

vluchtsoord beroemden tempel van Po- biaden (Ta2&Ptabat) te Sparta, waar
lijkn., hij , evenals te Argos, met lijkoffers^
seidon ('Aagga^etos), mee e en
gelegen stad vereerd werd.
N wa its aan de W,zij
en rijke marmergroeven. Aldaar be Tamássus, - eus, Tcq aooós, Tajuavond zich 't hol, waardoor Herácles den aeon, stad in 't midden van Cyprus

Cerbërus uit de onderwereld (van daar N.W.waarts van den berg Olympus,
ook wel Taenarus geheeten) naar de met uitgestrekte kopermijnen in de
aarde sleepte. Ook was er een stand- nabijheid.
beeld van Arion op een dolfijn gezeten,
Tamésa, is, nu Theems, rivier op
-

ter herinnering zijner wonderdadige de O.kust van Britannia Romana, aan
redding. Zie ARION .
welke Londinium (Londen) lag.
Taenarus. Zie TAEN ARL M .
Tam i ras , Ta u' as , offerwichelaar
Tagae, Tayaí, stad in Parthie op uit Cilicie, leefde op Cyprus, waar zijne
de grens van Hyrcanie.
nakomelingen (Ta u9dBac) hem in dit
Táges, zoon van een Genius, klein- priesterambt bij erfrecht opvolgden.
zoon van Jupiter en verkondiger der
Tamynae, Tauvvat, stad op de W. etrurische voorspellingsleer (haruspici- kust van Euboea in 't gebied van Erena) , die bij Tarquinii , als een kind in tria, waar Phocion Callias , den tyran
leeftijd en als een grijsaard in wijsheid, van Chalcis, overwon.
van onder de voren eener ploeg uit
Tanager, rivier in Lucanie, ontden grond verrees en, nadat hij de op
't geroep des landmans toegesnelde
Etruriers onderwezen had, weder stierf.
De uit zijn mond opgevangen openbaringen waren in de libri Acheruntici
(zie aid.) vervat.

Tagus , nu Tajo , Taag , eene der
hoofdrivieren van Hispanie , rijk aan
oesters, visschen en stofgoud, ontspringt
in 't land der Celtiberiers tusschen de
bergen Orospéda en Idubéda, vloeit
Z.W.waarts en valt in Lusitanie onder
Olisippo (Lissabon) in den Atlantischen
oceaan.
Taiphaiï, W.gothische volkstam in
Dacie aan den Donau.
Talaionides, Adrastus of Mecisteus,
als zonen van den argivischen koning
Taláus.
Talassio , -lus , rom. bruilofts- of
huwelijksgod, evenals de grieksche Hy menaeus, werd bij 't huiswaarts geleiden
der bruid met luider stemme aangeroepen. Den oorsprong van dezen naam en
van dit gebruik bracht de legende tot
den sabijnschen maagdenroof terug, als

springt op de Apennijnen, vloeit N.O.waarts tot aan Polla, waar ze zich voor
een paar mijlen onder de aarde verliest,
om vervolgens, Z.waarts tegenover de
stad Forum Popilii , in den Silárus te
vallen; nu Negro.

Tanágra , Távayea , beroemde en
welvarende stad van Boeotie , op een
steile hoogte aan den linkeroever van
den Asópus, 13 stadiën van Orópus en
200 van Plataea verwijderd, was door
hare ligging op de grens van Attica
blootgesteld aan de invallen der Atheners , die er (457) tegen de Spartanen
een zware neerlaag leden. Nabij de
bouwvallen der stad (in de landstaal
Grimalda geheeten) zijn sedert 1874
vele en velerlei sieradiën en terracottabeelden van uitgelezen kunst in de
grafspelonken ontdekt.
Tanáis, Távaïs. 1) Nu Don, grensrivier tusschen Europa en Azie , bij de
Ouden wel met den Jaxartes verwisseld , ontspringt in 't hooge N. van
Sarmatia Europaes , vloeit eerst met
fellen stroom Z.O.waarts, dan Z.W.
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waarts en valt in den N.O.hoek der terug te geven. Volgens de Odyssee
Palus Maeotis (zee van Azof). — 2) staat de misdadige tot straf in de onderStad in Sarmatia Asiatica aan den Z. wereld , door eeuwige honger en dorst
mond der gelijkn. rivier nabij de zee , gekweld , midden in een' heldere waterkolonie van Miletus met levendigen plas die telkens als hij drinken wil aan
zijne lippen ontsnapt en onder boomen,
handel.
Tanaquil, etrurisch Tanchufil, ge- wier met heerlijke vruchten beladen
malin van Tarquinius Priscus (zie aid.), takken als hij ze plukken wil door den
later te Rome onder den naam van Gaia wind buiten zijn bereik omhoog geheven
Caecilia als patrones der huismoeders worden. Volgens Pindärus en anderen
wordt hij door een in de lucht boven
vereerd.
Tanaus , Tavaós , grensrivier van zijn hoofd hangend rotsgevaarte ieder
oogenblik met den dood bedreigd, terArgolis en Cynuria.
Tanétum, Táv,zov, nu Taneto, stad wijl hij zelf in de lucht zweeft. 't Vervan Tantalus kleefde als eene
der Bojen in Gallia Cispadána tusschen grijp
bloedsmet op al zijne nakomelingen (de
Mutïna en Parma.
Tanis , Távcs , Zoan in 't O. T. , Pelopiden).= Tanaus.
Tanus
nu Senn, oude stad in 't N.O. van
Taoch i , Td oxot , volkstam in PonBeneden-Aegypte, aan den rechteroever
van den tanitischen of pelusischen Nijl- tus op de grenzen van Armenie.
Taphiae [insulae] , Tacplcov viaoa,
arm , in 't gelijkn. district , residentie
groep van eilandjes in de Ionische zee
van eene der oudere dynastieën,
Tantai Ídes , Tavra2í3,s , Pelops als tusschen de kust van Leucadie en van
zoon , Atreus, Thyèstes, Agamemnon Acarnanie, oudtijds door de zeevarende
of Taphiërs bewoond. Het
of Orestes als nakomelingen van Tan- Teleboërs
grootste heet bij Homerus T a p h os
tálus.
Tantális, TavraA , Nióbe als doch- (Tágpos) , later T a p h i us a (Tagncov"ter of Hermióne als achterkleindochter oa) , nu Meganisi.
Taphos . Zie TAPHIAE.
van Tantalus .
Taphrae , Tágpoc ,,gracht ", de met
Tantalus, TávraAos , zoon van Zeus
of van Tmolus en de nimf Pluto, vader eene gracht doorsneden en met vestingvan Pelops, Brotéas en Nióbe, groot- werken versperde top van den taurivader van Atreus en Thyestes, over- schen Chersonesus (grim) ; nu Perekop.
grootvader van Agamemnon en Mene - I Taphros , Táoppoc „gracht ". 1) =
láus, bezat als koning van Lydie of Taphrae. — 2) Smalle zeeëngte tusPhrygie (bij lateren van Paphlagonie, schen Sardinie en Corsica, nu straat
Argos of Corinthe) onmeetlijken rijkdom van Bonifacius.
Taprobané , Taroo f áv-q , uitermate
(van waar bij wijze van spreekw. Tav rá ov xei^uaza) en genoot in zoo hooge vruchtbaar en welvarend eiland in den
'mate de gunst der goden , dat ze hem Indischen oceaan , O.waarts vddr de
tot hun .geheime raadsvergaderingen en Z. spits van India intra Gangem (Vóór;gastmalen toelieten. Doch door over- Indie) gelegen, werd de Grieken na
maat van geluk bedwelmd , bezondigde Alexander d. G. , doch weinig meer
hij zich tegen Zeus , verried de beslui- dan bij name bekend en 't eerst door
ten der goden of stelde hunne alwe- Plinius (± 50 n. C.) en door Ptoletendheid op de proef door hun 't vleesch f maeus (± 150 n. C.) nader beschreven;
van zijn eigen zoon Pelops voor te zet- nu Ceylon.
Tapuri , T6xoveot , machtig bergten , terwijl hij , volgens nog andere
verhalen, ambrozijn en nectar van hunne volk in Medie, Z.waarts van den Cotafel stal of den gouden hond, dien rónus tot aan de grens van Parthie en
Pandaréos uit den tempel van Zeus de Caspische passen, in het tegenw.
op Creta gestolen en hem toevertrouwd Tabristan.
Taras . Zie TARENTUM .
had, onder valsche eeden weigerde

Tarasco.

Tarquinius.

Tarasco , nu Tarascon , stad der
Salyers aan den 0. oever van den Rhodánus (Rhone) , ten N . van Arelate
(Arles) en ten O. van Nemausus (Nimes).
Tarbelli , volkstam van Aquitanie
tusschen den Atlantischen oceaan en
de Pyrenaeën, met de hoofdstad Aquae
Tarbellicae of Augustae aan den Aturus
(nu Dacqs aan den Adour). Van hier
bij Tibullus Tarbella Pyrene , de Pyrenaeën, bij Lucanus Tarbellicum aequor,
de Atlantische zee.
Tarentinus sinus, nu golf van Tarente , groote golf ten Z. van Italie
tusschen Bruttium , Lucanie en Calabrie , van kaap Lacinium ten W. tot
aan kaap Iapygium ten O.
Tarentum , Táoas , nu Táranto , eene
der voornaamste grieksche steden van
Beneden-Italie , op de W.kust van Calabrie , aan een inham der gelijkn. golf,
die er een ruime haven vormde , te
midden eener bekoorlijke , weelderige
natuur , ten Z. van den berg Aulon en
ten W. van den mond der rivier Gi-alésus gelegen. Door Iapygiers gesticht,
doch later (± 708) door de uit Sparta
geweken Partheniers bemachtigd (van
waar bij Horatius Lacedaemonium Ta
verhief ze zich, onder een-rentum),
democratisch bestuur, door handel en
tot
zeevaart den bloeiendsten en machtigsten staat van geheel Z.Italie, maar
verviel tegelijk tot overdaad en weelde,
waardoor ze zich haren ondergang berokkende. Nadat de Tarentijnen vroeger met de naburige Lucaniers en
Bruttiers slaags geweest waren , tergden ze gedurende de samnitische oorlogen de Romeinen door moedwillige
beleedi gingen , die niet ongestraft kon den blijven. Zij waagden zich, door
Pyrrhus van Epirus geholpen, in den
ongelijken strijd, die met de onderwerping en halve verwoesting der stad
eindigde (281-272). In den tweeden
punischen oorlog (212) tot Hannibal
afgevallen, werd ze (207) heroverd en
zwaar getuchtigd. Als rom. kolonie
(sedert 123) nam Tarente door een
milden hemel als door rijke hulpbronnen evenzeer begunstigd, in welvaart
toe en bleef evenals vroeger op kunst-

en levensgenot belust (van daar bij
Horatius molle, imbelle T.). De overblijfselen zijn gering in aantal en in
waarde.
Tarentum = Terentum.

-
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Tarichéa, -ëae, Ta uuuxaiat, -saó,

door natuur en kunst versterkte stad
in Galilaea aan de Z.zijde van 't meer
Tiberias, vond een hoofdtak van bestaan
in 't zouten van zeevisch (raetxe25civ).
Bouwvallen te Eerak.
Tarné , Táovq , stad in Lydie bij
den berg Tmolus , in de Ilias vermeld.
Tarpëia , dochter van Sp. Tarpejus,
den bevelhebber der rom. burcht in
den eersten oorlog met de Sabijnen,
verried , naar 't oude volksverhaal , 't
kasteel voor goud aan de vijanden, die
haar bij de bestorming onder hunne
schilden verpletterden. De plek van dit
voorval op den capitolijnschen heuvel
behield den naam van Tarpejische rots
(Tarpeium saxum), langs welke vroeger
de ter dood veroordeelde staatsmisdadigers ternedergeworpen werden. Bij
dichters Tarpeius pater , de capitolijn.
sche Jupiter.
Tarph , Tc qnn, stad der epicnemidische Locriers bij den berg Oeta,
in de Ilias vermeld , later Pharygae.
Tarquinii , nu Tarchino , oude en
beroemde stad in Etrurie , op een heuvel
bij de rivier Marta, aan den straatweg
tusschen Cosa en Rome gelegen , stond
vermoedelijk aan 't hoofd der 12 etrurische bondsteden , doch bezweek , na
langen en bloedigen kampstrijd, voor
de overmacht der rom. wapens en vermocht zich ook als rom. kolonie niet
te herstellen. De grafspelonken in den
naburigen heuvel van Corneto bevatten
kostbare voortbrengselen van etrurische
kunst. Van de stad zelve zijn nog
weinige overblijfselen van muren op
den heuvel Tarchino aanwezig.
Tarquinius. 1) L. , [P r is c u s „de
oude"] , 5de koning van Rome , oudste
zoon van den uit Corinthe naar Tarquinii in Etrurie uitgeweken Demarátus, verliet op raad zijner gemalin Tanáquil Tarquinii, om zich naar Rome
te begeven. Op den Janiculus , in 't
gezicht der stad, vloog plotseling een
V.

Tarquinius.

Tarsus.

arend op zijn wagen toe , nam hem zijn
hoed van 't hoofd . en zette hem dien
weder op : een wonderteeken , waaruit
Tanaquil zijn toekomstige grootheid
voorspelde. Te Rome won hij alras
door mildheid en grootmoedigheid de
gunst der menigte en 't vertrouwen
van den regeerenden koning Ancus
Marcius, die hem de voogdij over zijne
kinderen opdroeg. Na den dood van
dezen door 't volk en den senaat een
troonopvolger verkozen,-stemigo
liet hij 't niet aan grootsche daden en
bedrijven binnen en buiten de stad , in
oorlog en vrede ontbreken. Hij vermeerderde den senaat met 100 nieuwe
leden (patres minorum pentium) , verdubbelde 't getal der riddercenturien,
versloeg de Latijnen en Sabijnen, stelde
't nationale feest der ludi Romani in,
legde op den capitolijnschen heuvel de
fundamenten tot den tempel van Jupiter,
Juno en Minerva (Capitool) en liet,

boeken onder veilige bewaring stelde.
Te midden echter van onverdeelden
voorspoed en onbeperkte macht werd
Tarquinius, nadat zijn zoon Sextus de
kuische Lucretia onteerd had , terwijl
hij zelf Ardea belegerde , bij volksbesluit van den troon vervallen verklaard
en met de zijnen uit Rome verbannen
(509). Te vergeefs beproefde hij zich,
eerst met behulp van Tarquinii en Veii,
toen in verbond met den machtigen
Porsena van Clusium op den troon te
herstellen en nam eindelijk de toevlucht
tot zijn schoonzoon Mamilius Octavius,
dictator' van Tusculum , die de latijn
ache steden onder zijne vanen vereenigde. Toen door de overwinning der
Romeinen bij 't meer Regillus alle hoop
vervlogen was , begaf Tarquinius zich
naar Cumae , waar hij verlaten en vergeten stierf.
Tarracina, nu Terracina, vroeger
Anxur, oude zeestad der Volscen in
Latium , 328 rom. kolonie, J- 11 geogr.
mijlen Z.O.waarts van Rome, aan de
Via Appia, bij de uitwatering van den
Amasënus , met een hoog bergkasteel
en den tempel van Jupiter Anxurus.
W.waarts lag 't heiligdom van Feronia.
Tarráco , nu Tarragona, oude door
Massilia gestichte stad op de O.kust
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onder andere openbare werken meer,
kolossale nog aanwezige afwateringskanalen of riolen (cloacae) aanleggen,
om de moerassen in de lagere gedeelten
der stad tusschen Capitool en Aventijn
naar den Tiber af te leiden. Na een
38jarige regeering werd Tarquinius,
op aanstoken der zonen van Ancus,
in zijn paleis vermoord. Aldus luidt
het oude verhaal bij Livius, van wien
Dionysius van Halicarnassus in meer
dan één opzicht afwijkt. — 2) L.,
[Superbus „trotsaard "] , 7de en laatste koning van Rome, baande zich met
geweld den weg tot den troon en wel,
naar 't gewone verhaal , over 't lijk
van zijn schoonvader Servius Tullius.
Zonder zich veel om wet en recht te
bekreunen , verdrukte hij den adel en
de volksklasse, doch zette zijn tiranniek bestuur door de verfraaiing der
stad en de uitbreiding van gebied uit wendigen luister bij. Door vele met
krijgslist en wapengeweld behaalde
overwinningen op de steden van Latium verhief hij Rome tot hoofd van
't latijnsche verbond, lei in 't veroverde
grondgebied der Volscen rom. kolonies
aan en voltooide van den buit den capitolijnschen tempel, in welken hij de 3
uit Cumae herkomstige sibyllijnsche

van Hispanie , tusschen de Pyrenaeën
en den Ibërus (Ebro) , aan de rivier
Tulcis, werd door de Scipio's versterkt
en vergroot, onder Augustus tot hoofdstad van Hispania Tarraconensis verheven en genoot langen tijd eerre meer
dan gewone welvaart, nog blijkbaar
o. a. uit de bouwvallen der oude muren,
van een amphitheater, van een circus
en uit een prachtige, geheel gave waterleiding.

Tarsus , Taeoós , - oí , nu Tersus,

oude en aanzienlijke stad in de welige,
bekoorlijke, door natuur en menschenhand in een lusthof herschapen kustvlakte van Cilicie , met een voor handel
zeer gelegen haven bij den mond der
rivier Cydnus, door Pompejus (66) tot
hoofd van Cilicia Campestris of Propria
verheven en onder de eerste rom. keizers als academie van wijsbegeerte en
letteren beroemd. Al vroeg werd Tarsus door de Argiven bevolkt en stond

Tartara.

Tauromenium.

achtereenvolgens onder perzische, macedonische , syrische en rom. oppermacht , noemde zich uit liefde voor
Caesar I u l i a p ó l i s en genoot onder
Augustus vrijdom van belastingen, benevens menig ander gunstbetoon van
Zijne opvolgers, was ook in latere eeuwen wegens hare ligging het tooneel
van gewichtige krijgsgebeurtenissen.
Te Tarsus, de voedster van wijsgeeren,
geleerden en dichters , werd ook de
apostel Paulus geboren.
Tartara , u Td9raea , de diepste
afgrond der onderwereld. Zie TARTA -

Tatta , Tázta , groot zoutmeer op
de grens tuscchen Cappadocie , Galatie
en Lycaonie , nu Cadoen Toesler.
Taulantii, Tav2dvrtot, vroeger machtige , later door de illyrische koningen
onderworpen volkstam van Illyrie in
den omtrek van Epidamnus (Dyrrhachium.
Taum , baai aan de O.kust van Britannia Barbara , nu Firth of Tay.
Taunus, nu nog Taunus, gebergte
in 't W. van Germanie nabij de samen
-vloeingaMRj.
Tauraunites , volkstam in GrootArmenie, N.waarts van Tigranocerta.
Taurentum = Taurois.
Tauri , Taveot , ruwe , roof- en krijg zuchtige volkstam in de naar hen genoemde Chersonèsus Taurica (zie
ald.) of de tegenw. Krim, inzonderheid
berucht door den meer dan barbaar schen eeredienst eener maagdelijke,
door de Grieken met Artémis op ééne

RUS

no. 2.

Tartárus, Táeraeos. 1) Zoon van

Aether en Gaea en vader der Giganten , van Tiphóeus en Echidna. — 2)
Onderaardsche diepte zoo ver beneden
den Hades als de hemel boven de aarde,
waar de Titanen gekerkerd waren, de
Aloiden , Titus , Ixion , Phlegyas en
Tantalus hunne straf ondergingen. Bij
lateren ook = Hades of onderwereld.
Van hier bij Vergilius Tartareae sorores,
Furiae ; Tartareus custos , Cerbérus. —
3) Nu Tanaro, linker zijtak van den
Padus (Po) , werd van wege de groote
moerassen , die ze nabij Hostilia te weeg
bracht , in de ter verbinding van den
Padus met de Athésis (Etsch) aangelegde kanalen afgeleid.
Tartessis . Zie TARTESSUS.
Tartessus , Tar oós , Tarsis in
't O. T. , aloude , rijke stad in Hispania Baetica tusschen de beide monden der Baetis (ook T a r t e s s u s, nu
Guadalquivir) , eene der voornaamste
kolonies van Tyrus, met een uitgebreiden handel te land en ter zee in
producten van natuur en nijverheid.
Van 's gelijken werd de geheele W.
landstreek in 't Z. stroomgebied der Baetis Tartessis
Tar
(Ta tozpaía) geheeten.
Tarusátes, volkstam in Aquitanie
(van waar nog Tartas tusschen Dacqs
en Mont de Marsan) .
Tarvis' um, nu Treviso, stad der
Venetiers in N.Italie, N.W.waarts van
Altinum, aan de rivier Silis.
Tati us , Titus , sabijnsch koning
van Cures, later mederegent van Romulus (zie ald.).
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lijn gestelde godin (Tavpt(Ovq , Tav^Ootó2os , Taurica dec) , aan welke de

schipbreukelingen en alle Grieken , hun
op zee of aan 't strand in handen gevallen , geofferd werden.
Taurica Chersonésus . Zie TAURi en
CHERSONESUS.

Taurini , ligurische volkstam aan den
voet der Alpen in Gallia Cisalpina
(tegenw. Piemont) woonachtig, met de
hoofdstad T a u r a s i a aan den Padus
(Po) , sedert Augustus . rom. kolonie
onder den naam van Augusta Taurinorum (nu Turijn). In hun gebied
bevond zich de Taurinus saltus, 't bergwoud, dat de Galliers en later Hannibal bij hun inval in Italie doortrokken.

Tauris , nu Torcola , eiland aan de
kust van Illyrie tusschen Pharos en
Corcyra.

Taurisci , Taveloxot „bergbewoners", celtische volkstam , over een
groot gedeelte van Noricum uitgebreid.
cov , nu Tarento,
TaurÓis , Taveoe'v,
eene aan zee gelegen sterkte in de
nabijheid en in 't bezit van Massilia
(Matrseille).
Tauromenium, Taveoueviov, groote,
welvarende stad op de O.kust van Sicilie , op den berg Taurus (van waar
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Tegea.

Tauromenon.

de naam) gelegen, 358 door de over- Augustus tot praefectus urbi benoemd.
gebleven inwoners der door Dionysius I Bovendien is zijn naam verbonden aan
verwoeste stad Naxos gesticht, had in 't eerste steengin amphitheater, dat hij
den slavenoorlog veel te lijden en werd uit eigen vermogen (30) op 't Campus
door Octavianus wegens hare verstand - Martius bouwen liet.
houding met Sex. Pompejus zwaar geTavium , Taov'tov, hoofdstad ^ der
tuchtigd en met rom. veteranen bevolkt. Trocmiers in Galatie aan de 0.zijde
In het tegenw. Taormina bevinden zich der rivier Halys, eene der drukste han nog vele overblijfselen der oude stad, dels- en stapelplaatsen van Klein-Azie.

met name de bijna nog geheel aanweTaxila , zá T t1a, hoofdstad van
zige , voor een deel in de rots uitge- 't district Arsa in 't N.W. van India
houwen schouwbure , die 30-40.000 intra Gangem (Vóór-Indie) , tusschen
personen bevatten kon.
den Indus en den Hydaspes in een
Tauromenon = Tauroïs.
welige landouw gelegen, residentie van
Tauropólos • Z1e TAURI.
koning Taxiles, die zich vrijwillig
Taurus , Taveos „Alp", nu Taurus, aan Alexander d. G. overgaf
g (327).
Ala-Dagh of Koeroen enz. , groote bergTaygétë , Tavysz,1 , eene der 7 Pleiketen in 't Z. van Klein-Azie, verheft aden (zie ald.).
zich bij kaap Chelidonium aan den
Taygétus , -um , Tai'eros , -ov , ruw
Z.O. hoek van Lycie, loopt N.waarts gebergte tusschen Laconie ten O. en
tusschen Lycie en Pamphylie, dan 0.- Messenie ten W. , ± 8000 voet hoog,
waarts door Pisidie en Isaurie tot aan met marmergroeven en loodmijnen,
de grenzen van Cilicie en Lycaonie, loopt in kaap Taenárum uit.
waar hij zich in 2 hoofdtakken splitst:
Teãnum. 1) A p u 1 u m, stad in Daueen ten N., die als Antitaurus N.O. Apulie aan de rivier Frento , op
waarts Cappadocie en Armenie door- nisch
i
kruist en zich door 't Moschisch ge- de grens der Frentanen. --2) S d ibergte bij den Caucasus aansluit; een c i n u m, nu Teano, hoofdstad der Siin Campanie, langs de N. helling
ten Z., die zich onder den naam van dicini
van den Massicus en aan de Via PraeTaurus uit Cilicie, van waar hij den nestina,
met warme baden.
Amánus Z.waarts afzendt, in rechte
Teárus , Teaeos, nu Teara, rivier
lijn door Cappadocie en met den Z.O.
arm Masius door Armenie voortzet tot in Thracie, die in den Hebrus valt,
aan 'tmeer Ar
issa
s ' waar de Taurus bekend wegens hare genezende kracht
zijn naam verliest en opgevolgd wordt voor huidziekten.
door den Niphàtes , Zagros enz. , die Teátë , nu Chieti , groote , versterkte
zich O.waarts langs de Z.zijde van hoofdstad der Marruciniers in Samnium,
't aziatisch hoogland tot aan de indische op een steilen heuvel aan de rivier
gebergten uitstrekken. Door de ales- Aternus, aan den straatweg van Aterandrijnsche geografen werd 't geheele num naar Corfinium.
bergstelsel van Z.-Azie tusschen de Tecmessa, Tex,c-q6aa, dochter van
Middellandsche zee en den Z. Oceaan den phrygischen koning Teuthras, door
met den algemeenen naam van Taurus de Grieken vóór Troje op een stroop bestempeld. tocht gevangen genomen , werd de geTaurus , T . S t a t i 1 i u s , vocht als liefde slavin van Ajax Telamon's zoon
legaat van Octavianus in den oorlog en moeder van Eurysáces.
tegen Sex. Pompejus (36-34) op Sicilie Tectoságes, 1) in Gallie (zie VOL en in Africa, voerde 't legerbevel in CAE); — 2) in Asia Minor (zie GALATIA).
Tegéa , Te7ea. 1) Nu Piali , eene
Dalmatie en stond - bij Actium aan 't
hoofd der landtroepen (31), onderwierp der oudste steden van Arcadie, met
(29) in Hispanie de Cantabriers, Astu- een dap p ere en vrijheidlievende bevolriers en Vaccaeërs, bekleedde (26) 't king, die zich vroeger tegen Sparta
consulaat en werd op hooge jaren nog even heldhaftig kweet als later tegen
- (16) door de bijzondere gunst van de Perzen bij de Thermopylae en bij
-

Tegeatis.
Plataea. In den peloponnesischen en
corinthischen oorlog koos Tegea de
partij van Sparta , sloot zich na den
slag bij Leuctra (371) met het overige
Arcadie bij Thebe aan en werd in de
oorlogen van 't Achaisch verbond (227
205) bij beurten door de Spartanen
(225) , door de Macedoniers (218) en
door de Achaeërs (207) veroverd. Bij
dichters Teyeaeus, arcadisch, als bijnaam van Pan, Callisto, Atalante, Carmenta, Mercurius enz.

Telephus.
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Als eerste en oudste gilde van ijzersmelters en metaalwerkers, van kunstenaars en landontginners , van toovenaars en wonderdoeners stonden ze ter
goeder en ter slechter naam en faam
bekend, zoowel om hun weldadige ver
uitvindingen met heilig-richtnge
ontzag vereerd als om hun geheimzinnig, in booze praktijken volleerd bedrijf bij 't volk gevreesd en door de
goden vervolgd . Zie IDAEI DACTYLI.

Telehinis, Ts) tvls, 't eiland RhoTegeátis, Teyeázts, gebied der stad dus , als oudtijds door de Telchinen

Tegéa in 't Z.O. van Arcadie, ten O. bewoond.
door Argólis en Cynuria , ten Z. door
Teleboae. Zie TAPHIAE.
Laconie, ten W. door Maenalia, ten
Teleboas, T^2Eflóas, rivier in GrootN. door 't gebied van Mantinèa be- Armenie , valt in den Euphraat.
grensd.

Telegónus , TilA ovos , zoon van
Telamon , Ts2aucvv, zoon van Aeá- Odysseus en Circe , die door zijne moe-

cus en Endèis, broeder van Peleus
werd , nadat hij met dezen op raad
hunner moeder hun halfbroeder Phocus,
die hen in de wapenoefeningen overtrof,
uit naijver gedood had, door zijn vader
uit Aegina verbannen en vluchtte naar
Salamis , waar hij na den dood van kofling Cychreus, die hem zijne dochter
Glance gegeven had, den scepter voerde.
Later met Periboea, de dochter van Alcathóus gehuwd , werd hij de vader
van den grooten Ajax. Telamon nam
deel aan den Argonautentocht en aan
de calydonische jacht. Herácles, met
wien hij zeer bevriend was , volgde hij
tegen de Amazonen en tegen Laomédon
van Troje, wiens dochter Hesióne hem
tot loon zijner dapperheid ten deel viel.
Naar de overlevering werd de havenstad T e 1 a m o n (nu Telamone) in
Etrurie Z.waarts van de rivier Umbro
door Telamon , op de terugreis van
Colchis , gesticht.
Telamoniádes, -onius, TE2a^uc.wviabes, -o5vtos, Ajax of Teucer, als zonen

der uitgezonden om zijn vader te zoe-

ken , door storm op de kust van Ithaca belandde en door honger geprest,
de velden begon te plunderen. Toen

Odysseus en Telemachus , van dit bedrijf verwittigd, hem te gemoet trok.
ken , stiet Telegonus onwetend Odysseus de speer, die zijne moeder hem
geschonken had , in de borst (van waar
bij Horatius Telegonus parricida) . Op
de terugreis stichtte hij , als 't heet,
Tusculum (bij Ovidius Telegoni moenia)
en Praeneste.
Telemachus , Tuaxos , eenige
zoon van Odysseus en Penelápe , was
bij zijns vaders vertrek naar Troje nog
een kind en begaf zich na diens bijna
20jarige afwezigheid , op raad en onder geleide der godin Athene , naar
Pylos en Sparta , om uit den mond
van Nestor en Menelaus eenig bericht
omtrent zijn vader te vernemen , vond
bij zijn terugkeer op Ithaca Odysseus,
wien hij de overmoedige vrijers hielp
verslaan. In al deze omstandigheden

gedroeg hij zich zijn vader waardig.
van Telamon.
Telémus, Tî2e,uos, zoon van EuryTelehines, Ts2xivEs, een in mythische
nevelen gehuld geslacht van met meer mus , waarzegger bij de Cyclopen.
dan menschlijke kracht van lichaam en
Teléphus , Tl %s pos , zoon van Herá-

geest begaafde mannen, dat sedert cles en Auge, koningsdochter van Te
onheuglijke tijden van Creta naar Cywerd als vondeling in Arcadie-géa,
p rus , van Cyprus naar Rhodus ver opgevoed en begaf zich manbaar ge-

zich daar in de 3 steden-huisden worden op raad van 't delphisch orakel,
Camirus , Ialsus en Lindus vestigde. dat hij over zijne bloedverwanten on-

Telepte.

Temnos.

dervraagd had , naar koning Teuthras
in Mysie, met wien zijne moeder gehuwd was, volgde later zijn stiefvader
in de regeering op en huwde Laodice
of Astyóche, eene dochter van Priámus.
Toen de Grieken op hun tocht tegen
Troje in Mysie geland waren , poogde
hij ze van de kust te weren en werd,
over een wijnstok struikelende, door
Achilles gewond. Volgens de uitspraak
van 't orakel vermocht alleen de dader
de wonde te genezen ; daarom begaf hij
zich naar 't legerkamp der Grieken ,
die eveneens van 't orakel vernamen,
dat ze zonder de hulp van Telephus
Troje niet konden bereiken. Nadat nu
Achilles met de roest zijner speer de
wonde genezen had , bracht Telephus
de Grieken op den weg naar Troje,

gesistratus werd door de Spartanen,
wier gezworen vijand hij was, gevangen genomen , doch ontsnapte uit den
kerker, nadat hij zich den voet, die in
een met ijzer beslagen blok geboeid
was , halverwege afgesneden en den
wand doorgegraven had , vluchtte naar
Tegéa , begaf zich vervolgens als waar
dienst van Mardonius en-zegrin
onderging , op Zacynthus nogmaals de
Spartanen in handen gevallen, de dood
-straf.
Tellus , rom. godin der alles voort.
brengende , alvoedende moederaarde (bij
de Grieken Gaea), niet zelden met
Ceres, Juno Pronuba en andere verwante godheden in één adem genoemd
en aangeroepen.
Telmessus , Ts2 junaoós , -gtoerós.
1) Stad in Lycie op de grens van Carie,
aan de gelijkn. golf, bij 't voorgebergte
T e 1 m i s s i s. Overblijfselen, o. a. van
een schouwburg en van grafspelonken,
bij Méi, de haven van Macri. — 2)
Stadje in Carle, 60 stadiën van Halicarnassus verwijderd , door hare waar-
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zonder evenwel om goede redenen zelf
deel te nemen aan den oorlog , 't geen
ze van hem als Griek verlangden.
Telepte, vermoedelijk = Thala.
Telesla, Te2scua, nu Telese, stad
in Samnium aan den straatweg van
Allifae naar Beneventum.
Telesilla , TW aJ a , beroemde lier dichteres van Argos (: 510) , die de
argivische vrouwen tegen de onder Cleoménes invallende Spartanen ten strijde
voerde. Van hare koorzangen zijn nog
een paar fragmenten over.
Telestes , TeE6zjs , dithyramben dichter van Selinus (± 400), nog uit
geringe fragmenten bekend.
Teleutias ,- Te2svrias , broeder van
Agesiláus, voerde 392-390 met eer
bevel over de spartaansche vloot in de
golf van Corinthe, verdedigde met
kracht Rhodus en Aegina tegen de
Atheners , volvoerde 388 bij nacht met
grooten buit een stouten aanslag op
den Piraeus, vocht, 382 tegen Olynthus gezonden, 't eerste jaar met geluk en verloor in het tweede door een
overijlden aanval met een groot gedeelte des legers 't leven.
Telliádae , Telkaóac , oud, beroemd
geslacht van profeten in Elis, vooral
door Tellias en Hegesistrátus bekend.
Tellias verschafte kort vóór de perzische
oorlogen door eene list de Phocensen
de overwinning op de Thessaliers; He-

zeggers bekend.

Telmissus, Ts2,u o' . 1) Zoon van
Apollo en Themisto, stamvader der carische wichelaarsfamilie der Telmissaeërs
(TeA iucdaaáot). -- 2) = Telmessus.
T Io Martius, nu Toulon, havenstad in Gallia Narbonensis, ten Z.O.
van Massilia.
ThI os , T,,%os , eene der Sporaden in
de Carpathische zee ; nu Episkopi.
Telphüsa = Thelpusa.
Temënus , Th,uevos , de oudste zoon
van Aristom ,chus, een der Heracliden,
wien, bij de verovering van den Peloponnesus, de kroon van Argos ten
deele viel. Zijne nakomelingen , de
Temeniden (T, svi at), bleven bij erf
aan de regeering. Tusschen-opvlgin
de Ode en 8ste eeuw uit Argos verdreven, werden ze, naar de overlevering , de stichters van 't macedonische
rijk.

Temésa, Tejusaj. 1) = 't Latere
Tamassus. — 2) Oude stad der Ausoniers in Bruttium aan de Terinaeïsche
golf. Bouwvallen bij Torre del Lupi.
Temnos, Ti,uvos, stad in 't binnen-
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Tempe.

Terentilius Arsa.

land van Mysie aan den W. oever der
rivier Hermus, 17 n. C. door eene
aardbeving half verwoest.
Tempé, -tá Tignq , nu pas van
Lycostomo , 't bekoorlijke, wegens zijn
stoute en tevens bevallige natuur boven
alle andere geroemde dal in 't N. van
Thessalie tusschen de bergen Olympus
en Ossa gelegen en door den Penèus
besproeid. Van hier bij Ovidius Heloria
Tempe voor de bergvallei aan de rivier
Helárus op Sicilie ; eveneens Cycneia,
Teumessia , Beliconia Tempe in Boeotie, enz.
Tempsa = Temesa no. 2.
Tempyra, r Trvea, stad in Thracie bij een engen bergpas , later station
der Via Egnatia, Z.W.waarts van Tra janopolis, tusschen den Rhodope en de

op aantijgingen zijner stiefmoeder
Philonóme , die hem niet vergeven kon,
dat hij hare oneerbare liefde versmaad
had , door zijn vader met zijne zuster
Hemithéa in eene kist aan de golven
prijsgegeven. De kist dreef naar 't eiland Leucóphrys ('t latere Tenédos) ,
waar Tenes tot koning verkozen en
na zijn dood als held vereerd werd.
Verres bracht van daar een fraai marmeren standbeeld van Tenes naar Rome.
Ténos, Ti/vos, nu Tino, eene der
Cycladen , ten Z.O. van Andros , ten
N. van Delos , met eene haven , een
gelijkn. stad en een geroemden tempel
van Poseidon.
Tentyra , th TMvga , hoofdstad van
't gelijkn. district in Boven -Aegypte
aan den W. Nijloever, N.W.waarts
van Coptos , met de tempels van Hathor,
Isis en Typhon. De inwoners waren
als volleerde krokodillenjagers bekend.
De tegenw. stad Dendera is nog rijk
aan prachtige overblijfselen , met name
der tempels van Hathor en Isis ; in
dien van Isis werd de beroemde Dierenriem , die zich thans te Parijs bevindt , ontdekt.
Téos, Te'cos, ionische stad op de
kust van Klein-Azie in 't binnenste der
golf tusschen kaap Corycus en Myonnèsus, met 2 havens, door handel bloeiende, totdat de inwoners , 't perzische
juk moede , grootendeels naar Abdèra
verhuisden. Te Teos waren Hecataeus
en Anacréon geboren (van daar bij
Horatius Teia fides = anacreontische
lier). Bouwvallen in de nabijheid van
Segigiek.
Terédon , Teei7Bcov , stad in 't Z.
van Babylonie, aan den W. oever van
den Euphraat, stapelplaats van arabiache koopwaren.
Terentiánus Maurus , uit Africa,
auteur eener latijnsche prosodie in verzen , leefde in de tweede helft der 3de
eeuw n. C.
Terentilius Arsa, C., deed te Rome
als tribuun (461) in de comitia tributa
't voorstel, om de onbeperkte machtsbevoegdheid, met name de willekeurige
rechtspraak der consuls aan vaste, voor
allen gelijkelijk geldige wetten te bin.
26

kust.

Tenetèri , germaansche volkstam,
gew. met de LTsipeten, wier lotgevallen ze deelden, in één adem genoemd.
Evenals deze voor de Sueben over den
Rijn gevlucht, werden ze door Caesar
uit Gallie teruggeslagen en vestigden
zich , door de Sygambren opgenomen,
aan den O. Rijnoever (tusschen de Roer
en de Sieg). Hunne ruiterij wordt als
voortrefiijk geroemd. Later behoorden
ze tot het cheruscisch , ten slotte tot het
frankisch volkenverbond.
Tenédos, Ts'vs &os, nu Tenedo, eilandje in 't N.O. der Aegeïsche zee
dicht bij de kust van Troas en niet
meer dan 21 kilom. van den Hellespont
verwijderd , met 2 havens , een gelijk
stad en een tempel van den-namige
sminthischen Apollo, bood de zeevarenden van ouds her een veilige reede aan
en bleef tot in latere eeuwen een maritieme post van hoog belang. In den
eersten perzischen oorlog viel 't in
handen der Perzen, werd later cijnsplichtige en trouwe bondgenoot van
Athene, door den vrede van Antalcidas
(387) onder Perzie teruggebracht, in
den macedonischen tijd de vrijheid deel achtig en ten slotte onderhoorig aan
de Romeinen, die er tegen Mithradates
een bloediger zeeslag leverden.
Teines, Tennes, Te'vvgs, zoon van
Cycnus, koning van Colónae in Troas,

werd

Terentius.

Terpander.

den. Eerst 10 jaren later werd dit
voorstel , na even hardnekkige tegen.
kanting der patriciers als standvastige
volharding der plebejers, in de comitia
centuriata tot wet verheven en op den
voet gevolgd door de samenstelling en
invoering der 12 tafelen.
Terentius (Afer) , P. , van Cartha go (± 195--159) , rom. blijspeldichter,
genoot, op jeugdigen leeftijd als slaaf
naar Rome gekomen, ten huize van zijn
meester, den senator Terentius (Lucanos) , een geletterde opvoeding. Vrijgelaten opende hij zich door zijn talent en
door zijn persoon den weg tot boogere
kringen en vond bovenal in C. Laelius
en den jongeren Scipio warme begunstigers. In 't belang zijner studie begaf hij zich 159 naar Griekenland, waar
hij in 't midden eener veelbelovende

't voorgevallene te verwittigen en nu
doodde Procne den kleinen Itys , om
hem den vader te eten te geven. Beide
zusters namen de vlucht. Door Tereus
in woede met een bijl vervolgd en
achterhaald , baden ze de goden om in
vogels veranderd te worden en op dat
oogenblik werd Philomela een nachtegaal , Procne eene zwaluw en Tereus
een havik, volgens anderen Philomela
eene zwaluw , Procne een nachtegaal,
Tereus eene hoppe.
Tergesté , -um , nu Triest, stad in
Istria aan een gelijkn. inham in 't N.O.
der Adriatische zee (Tergestinus sinus) ,
sedert Vespasianus rom. kolonie, die
door handel en zeevaart bloeide.
Terias , Tietás , riviertje op de 0.kust van Sicilie , bij Leontini.
Terid^tes = Tiridates.
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loopbaan en in den bloei der jaren stierf.
Terina , eertijds aanzienlijke stad op
Naar grieksche modellen, met name die de W.kust van Bruttium aan de golf
van Menander, vervaardigde Terentius van dien naam, kolonie van Croton,
6 blijspelen (Andria, Eunuchus , He- door Hannibal verwoest en later niet
autontimoruménos , Phormio , Hecyra , herbouwd. Bouwvallen Z.waarts van
Adelphi) , die door bevalligen luim, 't vlek St. Eufemia.
zuivere taal en fijne karakterteekening
Teriolis, kasteel in Raetie, nu 't slot
uitmunten, maar de kracht en 't ver- Tirol bij Méran , waar in den omtrek
nuft van Plautus missen.
vele rom. oudheden opgegraven zijn.
Terméra , zá Te' urea , dorische stad
Terentius Varro. Zie vARRO .
Terentum, vulkanisch, aan de onder op de kust van Carie , bij 't gelijkn.
goden gewijd stuk gronds op-ardsche voorgebergte.
Termes stad der Arevaciers in His't Campus Martins te Rome aan den
Tiber, waar sedert den eersten puni- p ania Tarraconensis , op een steile
schen oorlog de ludi Terentini gevierd hoogte gelegen en door de Romeinen
meermalen te vergeefs belegerd, nu
werden.
Téreus, TToevs, zoon van Ares en Tiermes.
,

Termessus , Te Lo,up^aiós , door nade nimf liistonis, koning der Thraciers
i) -, wien de tuur en kunst versterkte stad in PisiPhoc's
1
in Dau1'is (t atere
atheensche koning Pandion tot dank die , boven op den Taurus , nu Sjenet
voor de in een oorlog tegen Thebe met bouwvallen.
verleende hulp zijne dochter Procne ten Termilae , Ts ul tat ; oude naam der

huwelijk gaf. Bij haar werd Tereus Lyciers bij Herodótus.
de vader van een zoon Itys. [lit mis - Terminus, rom, god, die de grens dadige liefde voor hare zuster Philomela palen der akkers beveiligde en wien
hield hij Procne verborgen, voorgevende ter eere 't feest der Terminalia (23 Febr.)
dat ze gestorven was, terwijl hij Phi- gevierd werd. Ook de grenzen des rijks
lomela geweld aandeed en haar, om te stonden onder de hoede van dezen god,
verhoeden dat ze 't gebeurde verraden wiens heilige steen op 't Capitool in
zou, van de tong beroofde. Door eenige den tempel van Jupiter sedert overoude
in een mantel geweven woorden wist dagen bewaard werd.
Philomela, die 't verblijf van Procne Terpander, TÉ^Oiravó Loos, van Anopgespoord had, haar heimelijk van tissa op Lesbos (± 6'70), in de oudheid

Terpsichore.

Thales.
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geroemd als de vader der grieksche
muziek en lierpoezie, als de uitvinder
der lier met 7 snaren (e zzaxóLoóq} en
als de grondlegger eener compositieleer

Toen onder de hoede van Apollo een
nieuw vaderland zoekende, ontving
Teucer van Belus , den koning van
Sidon, wien hij in den oorlog ondervoor koorgezang , die te Sparta bij uit- steund had, Cyprus, waar hij een
stek geliefkoosd was. Voor 't overige is tweede Salamis stichtte.

van Terpander's zangen met zekerheid
Teucri , Teucria. Zie TEUCER no . 1.
even weinig als van zijn leven bekend.
Teumessus, Tevtipieós, stad in
Boeotie op een gelijkn. berg, ± 100
Terpsichóré. Zie MUSAE
stadiën ten N.O. van Thebe, aan den
Terracina = Tarracina.
Tertulliánus, rom. rechtsgeleerde, straatweg van Thebe naar Aulis.
Teuta, koningin van Illyrie, die
tijdgenoot van Papiniánus.
Testa , C. T r e b a t i u s, rom. rechts- wegens inbreuken op 't volkenrecht
geleerde van groot gezag ten tijde van door de Romeinen beoorloogd en overCaesar en Augustus , met Cicero be- wonnen werd (230-228). Na de onvriend en wien Horatius een zijner Sa- derwerping des lands lei ze de regeering neer.
tiren (II , 1) opdroeg.
Teutátes , god der oude Gallen en
Tethronium = Tithronium
Tethys , T^th5s , dochter van TJránus Germanen , met bloedige offers , ook
en Gaea , gemalin van Oceanus , moe- van menschen vereerd , wordt door
der der Oceaniden en der meeste rivier - Caesar met Mercurius vergeleken.
.

.

Teuthrania. Zie MYSIA

goden.

Tetrapólis ,

Tszoáiro2ts,

viersteden -

verbond 1) in Attica: Oenóe , Probalinthus, Tricorythus en Marathon, —
2) in Doris : Boeum , Cytinium , En.
néus en Pindus , — 3) in Lycie : Cibyra,
Oenoanda, Bubon en Balbura, — 4)
in Syrie : Antiochia, Apamèa, Laodicèa en Seleucia.
Tetriea , steile , woeste berg op de
grens van Picénum en 't sabijnsche land,
nu St. Giovanni.
Tetrieus , C. P e s u v i u s, een der
zoogenaamde 30 tyrannen, die onder
Galliènus en zijn opvolger gedurende
3 jaren als tegenkeizer over Gallie en
Hispanie (267--271 n. C.) regeerde,
door Aurelianus in den slag bij Chalons
(in Champagne) overwonnen en gevangen genomen werd.

.

Teuthras, TEV4eas , oud - koning van
Mysie (dat naar dezen Teuthrania heet),
vader van 50 dochters (bij Ovidius
Teuthrantia turba) , die Heracles tot
loon voor bewezen diensten ontving.
Teutoburgiensis saltus , bergwoud
in Germanie , vermoedelijk O.waarts
van de bronnen der Eems en Lippe
of meer W.waarts in de beruchte kleistreken van Westphalen , beroemd geworden door de neerlaag der 3 rom.
legioenen onder Quintilius Varus in een
veldslag tegen de Cheruscen onder Arminius (9 n. C.).
Teutones, -I, germaansche volkstam,
die met de Cimbren (zie ald.) uit het
hooge N. van Germanie afgezakt, Gallie tot aan de Alpen overstroomde, doch
door Marius (102) bij Aquae Sextiae
half vernietigd en teruggedreven werd.
Thais , Oats , beroemde hetaere te
Athene, volgde Alexander d. G. naar
Azie en werd na den dood van dezen
de bijzit van Ptolemaeus Lagi.
Thala, EkL%a, groote stad in 't Z.

Teucer, Tsvxeos . 1) Zoon van den
riviergod Scamander en der nimf Idaea,
eerste koning van Troje of Troas, dat
van daar T e u er i a (Tevxeía ,-xets)
heet, evenals de Trojanen T e u c r i
(Tevx,00í ). — 2) Zoon van Telámon
en Hesióne , half broeder van Ajax, van Numidie, N.W.waarts van Capsa.
de beste boogschutter vóór Troje. In Zie TELEPTE.
Thalassius . Zie TALASSIUS.
Salamis teruggekeerd, werd hij door
zijn vader vervloekt en verstooten,
Thalés , &a2ijs , van Miletus (±
omdat hij den dood van Ajax niet ver- 639-546) , vader der ionische wijsbehinderd, ten minste niet gewroken had. geerte en een der 7 wijzen van, Grie26

Thaletas.

Thebae.

kenland, die, volgens Herodotus, eene
zonsverduistering (die van 28 Mei 585)
voorspelde, Croesus de rivier Halys
hielp afdammen en , voor de vereeniging der ionische staten tegen de aan
Perzen , de oprichting van-valendr
een bondsraad in Teos aanbeval. Als
grondstof van al 't bestaande nam Thales 't water of de vloeistof aan. Hij

sar op de Pompejanen (46) beroemd;
nu Demas met bouwvallen.
Th asos , Oaoos , nu Taso , bergachtig en boschrijk eiland in 't N. der
Aegeïsche zee aan de kust van Thracie , tegenover den mond der rivier
Nestus, ± 6 ❑ mijlen groot, met gelijkn. hoofdstad aan de N.zijde , al
vroeg in bezit genomen door Phoeniciers, vervolgens door Thraciers, ten
slotte (± 708) door Pariers , die in de
rijke voortbrengselen van den grond,
als koren, wijn, marmer, edelgesteenten en goud, een overvloedige bron van
welvaart vonden en door talrijke kolonies en bergwerken op de tegenover
gelegen kust van Thracie hunne bezittingen en inkomsten nog aanzienlijk
vermeerderden. Door Mardonius werd
Thasos onder Perzie gebracht, doch
behoorde later bij 't atheensche zeever-
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liet geen geschriften na.

Thalétas , Oa;zas , beroemd lier -

zanger uit Creta, die te Sparta, naar
't verhaal , ten tijde van Lycurgus
(± 880) door zijn muzikale composities
de gemoederen tot eendrachtige gezindheid stemde. Tot in later eeuw bleven
er zijne liederen met die van Alcman
't meest geliefkoosd.

Thalia, OaAsca. 1) Zie MUSAE. —
2) Zie CHARITES.
Thamyris , Oáuv t , zoon van Phi- bond, waaraan 't zich meer dan eens
lammon en de nimf Argiope, oud -thra-

(465 en 411) , hoewel telkens te ver
cisch zanger, die zich te Dorion - in
bittere gevolgen, onttrok.-gefsnmt
Messenie met de Muzen in een wed- Te Thasos was Polygnótus
geboren.
strijd waagde, doch overwonnen en
Thaumacia, Oav ivaxía , bergkasteel
tot straf van de gave des lieds en van
't gezicht beroofd werd. Op den He- nabij de Z.kust van Thessalie , dat den
licon stond zijn standbeeld met een ge- pas over den Othrys bestreek , nu
broken lier in de hand ; op eene schil Domàkó.
Thaumantias. Zie THAUMAS
te Delphi lag ze-derijnLsch
Thaumas, Oav'gas, zoon van Pongebroken aan zijne voeten.
en Gaea, gehuwd met de Oceanide
Thanatos-, Oávazos, god des doods, tus
Electra , vader van Iris (deswege Oavbroeder van Hypnos (slaap).
.

Thapsácus , Oaypaxos , Thipsach in
't O. T. , oude handelstad in de syriache provincie Chalybonitis aan den
linkeroever van den Euphraat, 2000
stadiën ten Z. van Zeugma, 15 parasangen van den mond der rivier
Chabóras (bij Xenophon Araxes) verwijderd. De naam der stad beteekent
in 't arameïsch „wadde", als zijnde de
eenige overvaart voor die naar Babylon
en hooger op reisden, nu de wadde
van El- Hammat nabij Rakkah (met
bouwvallen). Erathosthénes koos hier
't middelpunt van al zijne metingen in
Azie.
Thapsus, Oáypos , stad 1) op een
gelijkn. landtong op de O.kust van
Sicilie; nu Isola degli Magnisi. — 2)
.op de O.kust van Byzacéne in Africa
Propria, door de overwinning van Cae-

,uavzcáS, -tic , Thaumanties geheeten)
en der Harpijen.

Theaetétus, eeaízijzos, van Suni-

um, volgeling van Socrates, wien Plato
een zijner dialogen opdroeg.

Theagénes , Oeaysvns , tyran van

Megára, die zich 't lot der armen en
onderdrukten tegen de edelen en rijken
aantrok , gaf den Athener Cylon zijne
dochter ten huwelijk en ondersteunde
hem met troepen, maar werd later zelt
door de tegenpartij verdreven.
Theáno , Osavco. 1) Dochter van
Cisseus (Kcda^ís), trojaansche priesteres der godin Athene. — 2) Gemalin
of dochter en leerling van Pythagoras,
uit onzekere berichten bekend.

Thébae , Dijflat. 1) Nu Thiva, hoofd

vlakte ten-stadvnBoei,
N.O. van Plataea, aan de rivier Ismé-

Themis.

Thebae.
nus. en de bron Dirce (van waar 7ró2cs 1
&cxtózauos), met de door Cadmus gestichte burcht Cadmèa , met prachtige
gebouwen en met 7 poorten (sjrzáirvíloc).

Thebe's oorsprong en oudste herinneringen klimmen tot hoog in de mythische eeuwen op. Zij was vermaard als
de geboorteplaats van Dionysus en Herácles , van Amphion en Tiresias , als
het treurtooneel der lotgevallen van
Oedipus en der uit den broedertwist
zijner 2 zonen voortgevloeide oorlogen
der 7 vorsten en der Epigonen (zie
ald.). In later tijd geraakte de naam
van Thebe min of meer op den achtergrond. In den tweeden perzischen
oorlog gaf de stad zich vrijwillig aan
Xerxes over. Als gezworen vijandin
van Athene koos ze in den peloponnesischen oorlog de partij van Sparta,
doch stelde zich na de overrompeling
der Cadmèa door den spartaanschen be-.
velhebber Phoebidas (382) onder Epaminondas en Pelopidas (379-362) aan
de spits der grieksche staten, om Sparta's overmacht te fnuiken. Door den
slag bij Leuctra (371) verwierf Thebe
de hegemonie , die door den slag bij
Mantinèa (362) , waar Epaminondas
sneuvelde, weder verloren ging. Door
den invloed van Demosthénes verbond
ze zich met Athene, om ter elfder ure
met de wapenen de vrijheid van Griekenland tegen Philippus v. M. te verdedigen : eene wanhopige poging, die
door de neerlaag bij Chaeronèa (338)
voor altoos verijdeld werd. Bij de
troonsbeklimming van Alexander (336)
afgevallen , werd Thebe tot den grond
geslecht. Door Cassander (316) herbouwd, had ze spoedig weder veel te
lijden van Demetrius Poliorcètes (290)
en later nog meer van Sulla (86), die
tevens de helft van haar gebied aan
de Delphiers gaf. — 2) In 't aegyptisch : Ape of Tape, No of No Ammon
„stad of Ammonstad" in 't O. T., eene
der oudste en reusachtigste steden van
Aegypte of der toenmalige wereld, na
de verdrijving der Hycsos gedurende
de glansrijkste periode der aegyptische
geschiedenis residentie der koningen
uit de 17de, 18de en 19de dynastie, later
de hoofdstad van Boven -Aegypte (The-

bals) , aan weerszijden van den
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Z.W.waarts van Coptos en N.O.waarts
van Hermonthis gelegen. In pracht
en praal van gebouwen en kunstgewrochten had Thebe haar gelijke niet;
in de Ilias heet ze , zoo ook al niet
zonder dichterlijke overdrijving, de
stad met 100 poorten (exazóurv2os) ,
die 20.000 man met paard en wagen
ten strijde zendt. Door de latere Grieken wordt haar omtrek op 140 stadiën
(3k geogr. mijl) en ten tijde der Romeinen , toen ze geheel vervallen was,
nog op 80 stadiën berekend. Tot de
merkwaardigste gedenkteekenen (wier
grootsche overblijfselen zich over Luxor
en Karnak aan den rechter , Medinet
Aboe en Goernah aan den linker Nijl oever uitstrekken) behoorden de tempel
van Ammon, aan wien de stad gewijd
was, 't Memnonium (Ramessèum) en
de koninklijke g rafkelders, die tot eene
diepte van ± 360 voet in de rotswanden van 't naburig gebergte uitgehouwen en met weergalooze schatten van
beeldende kunst en allerlei andere voorwerpen van waarde opgevuld zijn. —
3) Oude stad van Phthiótis in Thessalie, met een goede haven aan de Pagasaeïsche golf.
Thebáis , 0,laís. 1) Grondgebied
van Thebe in Boeotie, dat zich O.waarts
tot de Euboïsche zee uitstrekte. — 2)
= Boven-Aegypte met de hoofdstad
Thebe, nu Said (zie AEGYPTUS).

Thébé , 0^^3, oude stad in Mysie
aan de boschrijke helling van den Placus (van daar in de Ilias 0j7^8r^ `Yronz axí97).

Thëches, O^x,s, hooge top van

't gebergte Paryadros in Pontus, Z.O.waarts van Trapézus , van welken de
10.000 Grieken op hun terugtocht uit
Azie (490) voor 't eerst weder , dronken
van vreugde, de zee zagen blauwen;
nu Tekieh.
Thelpüsa, OÉ2irovoa, vrije stad in
't N.W. van Arcadie aan de rivier
Ladon.
Thémis, Oéucs, dochter van Uranus

en Gaea, moeder der Horen en Moeren; bij Homerus godin van wet en
recht, van orde en redelijkheid in raad
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Themiscyra.

Theocritus.

en daad onder goden en menschen. Als
vertrouwde van Zeus voorspelde Then:is
de toekomst te Delphi , waar ze vóór
Apollo 't orakel bezat. Gewoonlijk
wordt ze met eene weegschaal en een
hoorn des overvloeds, ook wel met helm
en schild afgebeeld.
Themiscyra, 6 ut'xvea, vlakte op
de kust van Pontus, die zich O.waarts
van de rivier Iris tot over den Thermódon uitstrekte en als 't gebied der
Amazonen bekend is.
Themistius , i9eulo tos , uit Paphlagonie, beroemd wijsgeer en rhetor, leefde in de 4de eeuw n. C. eerst te Constantinopel , later te Rome , waar bij
in blakende gunst bij de keizers stond
en o. a. door Theodosius d. G. met de
opleiding van Arcadius belast werd.
Een 30tal zijner dank- en lofredenen,
benevens commentaren -op Aristoteles
zijn nog over.

in aller ijl herbouwen en de haven Piraeus uitleg gen . en
door vestingwerken versterken. Op het
toppunt van roem en aanzien werd
Themistocles door zijne met Sparta bevriende tegenpartij in verdenking gebracht en begaf zich , door 't ostracisme
(471) verbannen , naar Argos. Ook
dáár nog door de opgeruide Atheners
en de wrokkende Spartanen, als ware
hij medeplichtig aan 't verraad van
Pausanias, vervolgd, vluchtte hij naar
Corcyra, van daar tot Admètus, den
koning der Molossiers in Epirus, ten
laatste, als nergens meer in Europa
veilig, tot den perzischen koning Artaxerxes , die hem uit hooge ingenomenheid met zijn persoon en wegens veel
vooruitzichten in de toekomst,-belovnd
volgens perzische gewoonte, de 3 steden Magnesia, Lampsäcus en Myus in
vruchtgebruik afstond , om rijkelijk in
zijn onderhoud te kunnen voorzien. In
hoe verre Themistocles zich tot wederdienst verbond , is nooit gebleken ; in
allen gevalle deed hij geen enkelen stap,
die zijn vaderland in gevaar of hem
zelf in opspraak brengen kon. Wat
hiervan zij, in 65jarigen ouderdom stierf
hij aan eene ziekte of aan genomen
vergif te Magnesia , waar hem ter eer
een prachtig gedenkteeken verrees. Van

Themistóeles, Osucwroxjs, beroemd

atheensch veldheer en staatsman, zoon
van Neócles en eene thracische moeder
(514-449). Van zijne jongere jaren
is weinig meer bekend dan de onbewezen blaam van losbandigheid. Met
groote geestvermogens begaafd , door
eerzucht en vaderlandsliefde geprikkeld,
betrad hij , aan 't hoofd der volkspartij,
't staatstooneel, waar hij in Aristides
een mededinger en tegenstander vond.
Na diens verbanning (483) legde hij,
met wijs beleid, alles aan de versterking en uitbreiding der zeemacht, als
de zenuw van den atheenschen staat,
te koste. Aan de deugdelijkheid en

ijverige Spartanen,

daar werd zijn gebeente heimelijk naar
Athene overgebracht en aan den ingang
van den Piraeus begraven. Themistocles was een staatsman en veldheer
van groote gaven , volleerd in stoute
plannen, doortastende maatregelen en
heilzame gevolgen zijner te dien einde fijnbedachte kunstgrepen.
Theoelymeinus , @eo 2v,usvos, van
genomen maatregelen had Griekenland
eerlang de onafhanklijkheid te dan- Hyperesia in Argólis , waarzegger uit
ken. In den tweeden perzischen oorlog het geslacht van Melampus , moest
toch werd de overwinning in den zee- wegens manslag vluchten en ging met
slag bij Salamis (5 Oct. 480) door de Telemáchus , die bij zijn vertrek van
overmacht der atheensche vloot onder Pylos hem als smeekeling aan boord
bevel van Themistocles, die door wel genomen had , naar Ithaca , waar hij
taal zijne medeburgers over--spreknd Penelope de terugkomst van Odysseus
reed had om op de golven hun heil te en de vrijers den naderenden ondergang
zoeken, schitterend ten voordeele der verkondigde.
Theocritus , OEÓxptros. 1) Van
Grieken beslist. Als redder van Griekenland gevierd en vereerd, onderwierp Chios, redenaar en sophist uit den tijd
hij nu de afgevallen eilanden en deed van Alexander d. G. , een man begaafd
vervolgens de door Xerxes verwoeste van geest en bijtend van tong. — 2)
muren van Athene, ten spijt der na- van Syracuse, bezocht Alexandrie, waar

Theodectes.

Theodosius.

hij met Aràtus en Philètas verkeerde
en door veelbelovende proeven van dichterlijk talent de bijzondere gunst van
Ptolemaeus Philadelphus genoot. Later
leefde hij te Syracuse onder Hiero II.
Met recht wordt Theocritus geroemd
als de schepper der bucolische poëzie
(herdersdicht) , aan welke hij door dramatische inkleeding , door zuiver gevoel, naieve taal en welluidenden versbouw ziel en leven bijzet. Bij voorkeur
is Sicilie ' het tooneel zijner landelijke
idyllen (sibvL ta), wier dorisch dialect

renaïsch wijsgeer, die , ter zake van
ongeloof uit Athene verbannen , naar
Alexandrie vertrok (± 300). — 5) Van
Gadára, beroemd rhetor onder Augus-

aan haar eigenaardig karakter geheel
beantwoordt. Bij de Romeinen heeft
Vergilius 't gelukkigste Theocritus nagevolgd.

Theodeetes, 6eoóexzr^s, van Phasèlis in Pamphylie (± 350) , leerling
van Isocrátes en Plato , als redenaar
en nog meer als treurspeldichter, ook
dot r een buitengewoon geheugen beroemd, van wiens werken in proza en
poëzie alleen de titels overgebleven zijn.
Theodorieus . 1) Koning der Westgothen (418-451 n. C.) , sneuvelde in
den bloedigen slag op de Catalaunische
velden , aan de zijde der Romeinen ,
tegen Attila. -- 2) Zoon en opvolger
des vorigen (452--466 n. C.), kunsten letterlievend vorst, door zijn broeder
Eurik gedood. — 3) D e G r o o te,
koning der Oostgothen (475-526 n. C.),
die 489 Italie binnentrok , Odoacer 3
bloedige neerlagen toebracht, zich, nadat hij dezen te Ravenna op een gastmaal had laten vermoorden, tot koning
van Italie verhief (493) en gedurende
33 jaren met kracht en beleid, onder
bevordering van wet en recht, van
kunst en letteren, voorspoedig regeerde.
Theodórus , 4só&covos. 1) De oud e r e, van Samos, een der oudste
beeldhouwers en bouwmeesters van
Griekenland, tevens uitvinder van meer
dan één voor de kunst onmisbaar werktuig. —2) De jongere, van Samos,
goud- en zilverwerker van naam, die
o. a. den ring van Polycrátes en andere
kleinodiën vervaardigde. — 3) Van By-

zantium, rhetor en sophist, tijdgenoot

van Socrates (bij Plato oyo3aída)oc). -4) Bijgenaamd ti eo; „ongodist", cy-
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tua , eerst te Rome , later te Rhodus,
wiens volgelingen Oro&cop,- oc (Theoaoyrei) heeten tegenover die van zijn
mededinger

Apollodorus van Pergamum

('A oUoBw eiót , Apollodorei) .
Theodosia, eeobóoía , bloeiende ko-

lonie van Miletus op de kust van den
taurischen Chersonèsus (nu Krim) , met
een ruime haven en levendigen handel.
Theodosius , Oeo&ootos. 1) D e
G r o o t e , keizer van 't Oostersch -rom.
rijk (378-395 n. C.) , te Cauca in
Hispanie geboren (346) , bezat zeldzame gaven van lichaam en geest,
groeide in Britannie , onder de oogen
van zijn even dapperen als krtjgskundigen vader Theodosius, tot een geoefend veldheer op en werd na den dood
van Valens (378) door Gratiánus tot
keizer van 't°door de Gothen bestookte
Oosten verheven. Na bloedige gevechten met de barbaren gelukte 't hem
door kloek beleid de rust van buiten,
door wijze verordeningen die van binnen
te bevestigen. Hij omhelsde (380) in
zijne residentie Thessalonica 't christendom, dat hij sedert krachtig bevorderde,
sloeg (38t) nogmaals oostgothische hor
aan den Donau , dempte (387)-den
hevige met name te Alexandrie en te
i Antiochie uitgebroken onlusten , ver
te gelijker tijd den vroeger-nietgd
als keizer van Hispanie , Gallie en Britannie erkenden troonoverweldiger Mazimus en strafte (390) eens muiterij te
Thessalonica in blinde drift met bloeddorstige wreedheid , waarvoor hij later
boete deed. Nadat hij (394) zijn 10jarigen zoon Honorius de kroon van
't Westen verzekerd had , stierf Theodosius te Milaan (17 Jan. 395) en werd
in 't Oosten door zijn anderen zoon
Arcadius opgevolgd. — 2) Keizer van
't Oostersch -rom. rijk (408-450 n. C.) ,
zoon en opvolger van Arcadius, kleinzoon des vorigen, een man zoo zwak
van karakter, dat hij gedurende zijn
geheele leven en bestuur onder de
voogdij en hoede zijner zuster Pul-

Theognis.

Thera.

cheria stond. De latere jaren zijner
slappe regeering werden door de invallen der Perzen in 't O. , der Hunnen
onder Attila in 't`N. en der Vandalen
onder Genserik in Africa, door eindeboze kerkgeschillen en verwoestende
landplagen verontrust. Aan de op zijn
last ontworpen verzameling der sedert
Constantijn d. G. uitgevaardigde wetsverordeningen (Tkeodosianus codex) werd
437 de laatste hand gelegd.
Theognis, Osoyvtc, gnomisch dichter
van Megára (Nisaea) uit de 6de eeuw
V. C. , met zijn tijd- en kunstgenoot

den voet leefde, niet onpartijdig te boek.
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Phocylides gew. in één adem genoemd,
wiens leven en lotgevallen nog alleen
uit een overgebleven bundel elegieën
meer of minder volledig bekend zijn.
Met hart en ziel aan den adel verkleefd , werd hij ten gevolge van de
zegepraal der volkspartij na 't verlies
van have en goed uit de stad verdreven , zwierf lange _ jaren als balling op
Euboea, te Sparta en op Sicilie rond,
doch keerde ten slotte naar zijn vaderland, dat hij boven alles lief had , terug, zonder zich evenwel bevredigd te
gevoelen, aangezien de omstandigheden
er onveranderd gebleven waren. Hij
vond zijn eenigen troost in de poëzie en
bleef zijn leven lang aan de streng aristocratische beginselen getrouw, getuige de rijke verzameling van staat en zedekundige spreuken (yvá tat),
door Theognis, met de bitterheid eener
diepgekrenkte overtuiging , in elegische
voetmaat ter leering van zijn jeugdigen
vriend Cyrnus, den zoon van Polypaus,
opgesteld.
Théon , Oscov. 1) Van Samos,

Theophrastus, 6eóg9eaazos, peripatetisch wijsgeer van Erésus 'op Lesbos , volgde - te Athene de lessen van
Plato, werd later de geliefkoosde leerling van Aristoteles , die hem zijne
boekerij en handschriften vermaakte.
Als waardig opvolger van zulk een
leermeester stond hij 35 jaren in 't Lycèum aan 't hoofd der peripatetische
school , in en buiten Athene met roem
en eer bekroond , door honderden van
leerlingen bemind en bewonderd (322287). Over 't geheel bepaalde Theophrastus zich in zijn talrijke geschriften tot de verdere ontwikkeling van
't veelomvattend leerstelsel van Aristoteles. Van deze zijn nog 30 karakterschetsen of typen (i 9ixoi xa^Oaxzj^oss) ,
eene geschiedenis der planten
<pvzcvv ta'zoetat), eene physiologie der
planten (misei aizccov pvzcx&v) en een

paar kleinere stukken

over. ,

Theopompus, @eoîrogvoc. 1) Eo -

ning van Sparta (-I- 770--720), die
den eersten messenischen oorlog (743
—723) gelukkig ten einde bracht en
volgens sommigen de ephoren instel2) Van Chios (± 378 305) ,
de.
genoot te Athene 't onderwijs van Isocrátes en lei zich met ijver en geluk
op de studie der welsprekendheid toe,
om zich later uitsluitend aan de gezette
beoefening der geschiedenis te wijden.
Door tusschenkomst van Alexander d.
G. in zijn vaderland , dat hij als kind
met zijn vader Damasistrátus had moe-

—

ten verlaten, teruggeroepen, haalde hij
zich door zijne hooghartigheid en bitse
tong den algemeenen haat op den hals

schilder uit den tijd van Philippus en en nam, op hooge jaren nog (± 306)
Alexander d. G. — 2) Van Smyrna, als rustverstoorder uitgezet, de wijk
meetkundige onder de regeering van naar Aegypte , waar hij door Ptolemaekeizer Hadrianus. — 3) Van Alexan- us , die van zijn onhandelbaar karakter
drie, meet- en sterrekundige onder zeker bij geruchte vernomen had , ver

Theodosius I, vader van Hypatia (zie van heusch bejegend werd. In zijne
aid.). --- 4) A e 1 i u s, van Alexandrie, zoo goed als geheel verloren werken:
sophist en rhetor, van wiens geschriften °E%2p'txá (411 394), OJtnatxá (360
nog eens redekunde, HQoyv/CVáauaza —336) enz. werden stijl en nauwkeurigheid geroemd, partijdigheid en bitgetiteld, bestaat.
Theophánes, Osogpávqc, van My- terheid van oordeel gelaakt.
Thëra, D; Loa, nu Santorin, zuitilene, stelde de veldtochten van Cn.
-

Pompejus, met wien hij op vertrouw- delijkste der Sporaden, ten W. van .

Theramenes.

Thersites.

409

Thermé , 19éLog^ , 't latere Thessader stad C^rene in Libye (631) bekend. lonica, oud -grieksche stad in MygdoTheramenes, OneaMern i;, van Chios nie, aan den N.O. top der gelijkn.
of Ceos , een man uitstekender van geest tusschen Macedonie en Thessalie ter
dan van karakter, wel fijnbeschaafd en eene en Chalcidice ter andere zijde diep
welsprekend , doch baatzuchtig , arg- insnijdende golf (6ae^uaios - xo'Lrro5,
listig en wuft (van waar zijn spotnaam Thermaeus sinus, nu golf van Saloniki).
xo' o^Ovos). Tegen 't einde van den
Thermódon , Oeegco
hb ov, rivier 1)
peloponnesischen oorlog (411) speelde van Pontus , in de door de Amazonen
hij te Athene eene hoofdrol bij de in- beroemde vlakte van Themiscyra, ontvoering van 't oligarchisch bewind der springt op de Amazonische bergen (nu
400 en liep later tot de volkspartij over, Mason Dagh) nabij 't kasteel Phanahoewel hij in 't geheim met de oligar- roea en valt N.O.waarts van de stad
chen heulen bleef, voerde met Alcibiades Themiscyra in zee, nu Thermeh, —
Anáphe , in 't bijz. door de stichting

en Thrasybülus bevel over de atheensche vloot bij den Hellespont en was
na den slag bij de Arginusen de eenige
vlootvoogd , die door de volksgunst aan
't doodvonnis ontsnapte. Bij 't beleg
van Athene (405) nopens de vredesvoorwaarden naar Lysander afgevaardigd, verried en verkocht bij de veege
stad aan den vijand en liet zich na, de
overgave tot een der 30 (tyrannen)
kiezen (404) , doch moest alras, door

2) van Boeotie, tusschen Tanagra en
Glisas, valt in de Euboïsche zee.
Thermon , O£ov , OÉa , de door
hare bergachtige ligging sterke en deswege tot vergaderplaats van 't aetolisch
verbond gekozen hoofdstad van Aetolie,
± 100 stadiën Z.O.waarts van Stratus,
50 N.waarts van 't meer Trichónis,
viel met haren rijkdom van bouw- en
kunstwerken in handen van Philippue
III, die haar uitplunderde en ver zijn gewelddadigen, vastberaden ambt- woestte.
genoot Critias, wien hij te gematigd
Thermopylae, Oeozv2at „warme

en te veranderlijk was , niet onverdiend poorten ", de beroemde pas , 't 60 voet
aan hoogverraad schuldig verklaard, breede, door vele riviertjes en warme
den gifbeker drinken en stierf lofwaar- bronnen bevochtigde bergpad uit Thesdiger dan hij geleefd had.
salie naar Loeris dat zich tusschen
Therapnae , -e , Oeeártvat , -17, stad den berg Oeta en een ongenaakbaar
in Laconie op den linkeroever van den moeras in den hoek der Malische golf
Eurótas, N.O.waarts van Sparta, waar heenwrong en wel met de smalste tusCastor en Polydeuces geboren en Me- schenruimte bij Anthèla ten W. en bij
neláus en Heléna begraven waren.
Alpènus ten O. In 't midden waar

Therasia, Ogeaoía, eilandje in de
Ae g eïsche zee , W.waarts van Thera ,
+ 1 uur breed en 12 lang, met een
gelijkn. stad.
Thermae , zá ee9pa, stad op de
N.kust van Sicilie , met de inwoners
van 't (409) door de Carthagers verwoeste Himéra bevolkt ; nu Termini
De naam is ontleend aan de uit de
rivier Himera opwellende warme bronnen , die bij de Romeinen zeer gezocht
waren en tot in later tijden toe hare

't dal zich een weinig verbreedde, stond
een tempel van Demèter en Amphictyon,
waar de herfstvergaderingen der Amphictyonen gehouden werden. In deze
ook door muurwerk versperde engten
sneuvelde Leonidas met zijne getrouwen tegen de Perzen (480) , op de hoog te van 't tegenw. tolhuis (Derveni).
Théron, &i wv, tyran van Acrágas
(± 48'1-4'72) , deelde met Gelo den
roem der overwinning op de Carthagers bij Himéra behaald (480) en was
aantrekkingskracht behielden, waardoor wegens zijn zachte regeering zeer be
er een levendig verkeer en eene meer mind.
dan gewone welvaart heerschen bleef
Thersites, OEQ6ís, de leelijkste en
(zie HIMERA) .
wanstaltigste aller Grieken in 't leger
vóórTroje,diezich, volgens eene
Thermaeus sinus . Zie THERME .
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Theseus.

Thespiae.

episode der Ilias , niet ontzag in 't
openbaar een vloed van smaadredenen
over Agamemnon uit te gieten , maar
deswege door Odysseus gevoelig gekastijd werd, zoodat hem de tranen uit
de oogen sprongen. Zijn naam bleef
later voor een vuigen spotter in zwang.
Théseus, Oippsys, de nationale held
der Atheners, zoon van den atheenschen
koning Aegeus en Aethra, de dochter
van koning Pittheus. Te Troezen door
zijne moeder aan 't hof van haren vader
opgevoed, trok de 16jarige, nadat hij
't zwaard en de sandalen , die door Aegeus bij zijn vertrek van daar ergens
onder een rotsblok tot onderpand ver
waren , voor den dag gehaald-borgen
had , de wereld in , om zijn vader op
te sporen en beproefde intusschen op
weg naar Athene , als een tweede Herii.cles , de kracht zijner vuisten en
wapens op roovers en geweldenaars.
Door Aegeus aan 't zwaard dat hij voerde herkend en tot troonopvolger aan
bracht hij de met geweld-genom,
zijn recht betwistende Pallantiden ten
onder, bedwong vervolgens den marathonischen stier en stelde zich vrijwillig
onder 't getal der 7 jongelingen en
meisjes, die door de Atheners als cijns
tot voedsel van den Minotaurus naar
Creta moesten gezonden worden, doodde
met behulp van Ariadne, de dochter
aan koning Minos , 't monster en ontvluchtte met zijne redster, welke hij
echter op Naxos achterliet. Te Athene
teruggekeerd , volgde bij zijn vader,
die, aan 't behoud van zijn zoon wanhopende , zich in zee gestort had , in
de regeering op , hervormde 't staats bestuur , verdeelde 't volk in klassen,
bevestigde Athene's oppergezag over
Attica en stelde tot herinnering volks
spelen (Havafhvata, MEZ--festn
o(xca , "I65,uta) in. Met Heracles trok
Theseus nu tegen de Amazonen, wier
koningin Antiópe of Hippolyte hem als
prijs der overwinning ten deele viel,
woonde den Argonautentocht en de
calydonische jacht bij, verleende den
blinden Oedipus een toevluchtsoord in
Attica en hielp Adrastus 't gebeente der
voor Thebe gevallen helden verzamelen. Met zijn boezemvriend Pirithóus

ondernam hij meer dan één gewaagden
tocht, hielp hem met de Lapithen de
wilde Centauren in een bloedigen strijd
verslaan ; schaakte niet behulp van Pirithous de nog jeugdige Heléna uit
Sparta ; .vergezelde wederkeerig Pinthous naar de onderwereld , om Persephone te schaken. Daar werd hij tot
straf door Pluto aan eene rots gekluisterd, doch weldra door Heracles verlost.
Inmiddels deden Castor en Polydeuces
een inval in Attica , om hunne zuster
Helena te bevrijden, terwijl Menestheus
't atheensche volk tegen Theseus opruide wegens de bloedsmet , die hem
door den noodlottigen dood van zijn
zoon Hippolytus (zie ald.) aankleefde.
Geen kans ziende om zijn gezag te
herwinnen , nam hij de wijk naar Scyros, waar hij door Lycomédes ver
gedood werd. Later bracht-radelijk
Cimon 't gebeente van Theseus naar
Athene over ; een prachtige tempel
(@ 1osiov) verrees er op zijn graf (465).
Bij Marathon omzweefde (490) de geest
van den vaderlandlievenden held de
voor de vrijheid strijdende Atheners:
eene verschijning, die door een eigen
feest (O cieta) herdacht werd. Theseus
verwekte Hippolytus bij Antiópe, Ach mas en Demóphon bij zijn tweede gemalin Phaedra.
Thesidae , Ogaeióaa , = de Atheners
naar Theseus (zie ald.).

Thesides, Oh6Eícss, = Hippolytus
als zoon

van Theseus.

Thespiádes, OEantá&Es. 1) De Mu-

zen , aldus enoemd naar 't bij den
Helicon gelegen Thespiae. — 2) De
50 dochters van koning Thespius en
de kinderen van deze.

Thespiae, -ia, Oecrtai, OÉarsta,

in Boeotie aan den Z.O. voet
van den Helicon (Titespia rupis) , 80
stadiën van Thebe verwijderd, zond 700
man onder de vanen van Leonidas naar
de Thermopylae en werd door Xerxes
verbrand, na den slag bij Plataea,
waar 1800 Thespiers de overwinning
oude stad

hielpen bevechten, herbouwd, bezat
heerlijke standbeelden, met name de

Phryne en den Eros van Praxitéles
(die hier geboren was). Uitgestrekte

Thestor.

Thespis.
puinhoopen bij Eremo of Rimokastro.
Thespis, Oswzcs, uit de attische
gemeente Icaria, tijdgenoot van Solon,
trad 535 't eerst bij 't feest der Dionysia te Athene als gemaskerd tooneelspeler op , om de lierzangen van 't koor
bij wijze van samenspraak af te wisselen en te beantwoorden. De voorstelling bij Horatius A. P. vs. 275 very.
is minder juist.
Thespróti , Oeorqcvzot , oudste volk -

stam van Epirus in Thesprotie (OEa2rpo> rta , Tkesprotia) langs de kust tus,

schen de Ambracische golf en de rivier
Thyámis woonachtig, van pelasgischen
oorsprong en in bezit van 't orakel te
Dodóna. Uit Thesprotie waren de
Thessaliers herkomstig.

Thessalia, OEaaa^ta, grootste gewest van N.Griekenland, ± 450 ❑
mijlen in oppervlakte , ten N. door 't

Cambunisch gebergte , den Olympus en
de rivier Penéus , ten W. door Epirus,
ten O. door de Aegeïsche zee , ten Z.
door de Pagasaeïsche en de Malische
golf, door Locris, Phocis en Aetolie
begrensd. Thessalie was een schilder
afwisseling van ber--achtiglndore
gen (Pindus, Olympus, Ossa, Othrys,
Pelion, Oeta), dalen (Tempe) en rivieren (Penéus, Sperchius) , rijk aan voortbrengselen, als olie en wijn , heel- en
gif- of tooverkruiden , tevens bij uitstek
gunstig voor veeteelt , landbouw en
paardenfokkerij. De inwoners (Oeaoapot, T h e s s a 1 i) , die, na den troj aanschen oorlog uit het naburige Epirus
(Thesprotie) overgekomen, de vroegere
inboorlingen ten onder brachten of verdrongen, strekten zich over de volgende
8 gewesten uit: 1) Hestiaeótis, 't N.W. gedeelte des lands, 2) Pelasgiotis ,
't N.O. gedeelte, 3) Thessaliotis, 't
Z.W. gedeelte, 4) Phthiotis, 't Z.O.

gedeelte, 5) Magnesia, de O. kuststreek, 6) .Dolopia, de vlakte ten Z.
van Thessaliótis, 7) Oetaea, tusschen
de bergen Othrys en Oeta, 8) Malls,
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uit zijn midden een legerhoofd (zayós)
verkoos , politieke eenheid ging er niet
mee gepaard. De steden zelve stonden
onder een aristocratisch of liever oh igarchisch, soms ook onder een monarchaal bestuur (als Larisa en Pharsàlus,
waar de Aleuaden, Pherae , waar Iason
en Alexander, Crannon, waar de Scopaden regeerden). In de geschiedenis
van Griekenland zijn land en volk beide
van gering belang. Ontbrak 't er niet
aan weerbare manschap en voortreflijke
ruiterij , des te meer aan hoogere beschaving. Bij de bestaande versnippering van krachten kostte 't een staats en krijgsman als Philippus v. M. weinig
moeite , Thessalie aan zijn gezag te
onderwerpen (353) en in bedwang te
houden. Meer dan 150 jaren bleef 't
aan de macedonische kroon en werd
na den slag bij Cynoscephálae (197)
onder de hoede der Romeinen nog een
zweem van vrijheid deelachtig, doch
eerlang bij 't rom. rijk voor goed in-

gelijfd.

Thessaliótis , Oeaaa2cwzts , Z.W.

gedeelte van Thessalie ten O. van Epirus , ten Z. van Hestiaeótis , ten W.
van Pelasgiotis , ten N. van Phthiotis
en Dolopia.
Thessalonica, Oeooa1ovíx i , nu Sa -

loniki , stad van Mygdonia, op de plaats
van 't vroegere Therme door Cassander
gesticht (± 315) en naar zijne gemalin
Thessalonica genoemd, met sterke vestingwerken en een goede haven voorzien, genoot vooral onder de Romeinen,
die haar bij uitstek begunstigden , door
uitgebreiden handel een hoogen bloei
en werd de hoofdstad der provincie
Macedonie , later van Griekenland en
Illyrie, ook wel tijdelijke residentie
van sommige keizers. Theodosius I
liet er 390 n. C. een bloedbad van duizenden aanrichten tot straf voor eene
muiterij , die den gouverneur der stad
en eenige officieren 't leven gekost had.

Thestiádes, Oecrzcáógs, Iphicles als
ten Z. van Dolopia en Phthiotis. Weinig zoon, of Meleager als kleinzoon van
is er aangaande de algemeene en bij- den aetolischen koning Thestius.
Thestias, esauds, Leda of Althaea,
zondere staatsgesteldheid van Thessalie bekend; al bestond er een soort als dochters van Thestius.
Thestor, 0earwe , zoon van Idmon
van stedenverbond, dat in oorlogstijd
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Thestorides.

Thmuis.

en Laothóe , vader van Calchas, Theoclyménus, Leucippe en Theonóe. Laatstgenoemde werd van wege hare schoonheid als jong meisje door zeeroovers
weggevoerd en aan Icarus , koning van
Carie , verkocht. Thestor , onder zeil
gegaan om haar te zoeken , werd eveneens door zeeroovers opgehaald en aan
Icarus verkocht. Intusschen belandde
ook Leucippe als jongeling gekleed in
Larie. Theonoë ontstak in liefde voor
haar en toen ze geen wederliefde vond,
droeg ze Thestor op haar te dooden.
Deze wilde zich zelven 't leven benemen , maar werd van pas door zijne

veldheer, die (399) de grieksche kolonies in Klein-Azie tegen den perzischen
satraap Tissaphernes te hulp gezonden
werd , doch door gebrek aan moed en
beleid weinig bijzonders uitvoerde en
op een tweeden veldtocht (392) weldra
door onvoorzichtigheid 't leven verloor.
— 2) Spartaansch avonturier , die Harpálus, den thesaurier van Alexander d.
G. , op Creta (324) doodde en met een
huurleger (323) Cyrene vermeesterde,
doch door O p hellas, den veldheer van
Ptolemaeus Lagi op de vlucht geslagen en in de havenstad Apollonia aan
't kruis genageld werd (322).
dochter herkend, na welke ontdekking
Thinae, Oivat, hoofd- en handelstad
Icarus ze te zamen rijk begiftigd vrij- der Sinae, van onzekere ligging in 't
liet.
verre oosten van Azie.
Thestorides, Ekoro^u3^s, Calchas,
This, Ois , hoofdstad van 't gelijkn.
als zoon van- Thestor, bij Sophocles district in Boven -Aegypte, later AbyOEnzóestos uávzcs.

Thëtis , Oszcs , dochter van Nereus

en Doris , de zeegodin , die met hare
zusters, de Nereïden , bij haren vader
de diepten der zee bewoont, verleende
den door Lycurgus vervolgden Dionysus
en den uit den Olympus geslingerden
Hephaestus liefderijk eene schuilplaats
onder de golven. Ook riep ze den reus
Aegaeon te hulp, om Zeus tegen een
aanslag van Poseidon , Pallas Athene
en Hera bij te staan. Door Hera opgevoed, werd ze door Zeus tegen haren
wil aan Peleus ten huwelijk gegeven
en beproefde te vergeefs zich door allerlei gedaanteverwisselingen aan diens
omhelzingen te ontrukken; Peleus behield de overhand. De bruiloft werd
vereerd met de tegenwoordigheid van
alle goden, behalve van Eris (Twist),
die niet genoodigd was, maar zich wist
te wreken (zie PARIS), 't geen de nood
gevolgen had, ook voor haren-lotigse
zoon Achilles, den held der helden,
wiep ze met de teerste zorg en liefde
steeds nabij was.
Theudoria, stad van Athamanie in
Epirus, nu Todoriana.
Thia, Osía, dochter van Urános en
Gaea, eene der Titaniden, moeder van
Helios, Eos en Selëne, die aan den
hemel licht en glans verspreiden.
Thimbron, Oi ,ufCov. 1) Spartaansch

dos geheeten.

Thisbé, 0lci,q,1, van Babylon, de
even schoone als trouwe minnares van
Pyramus , die in hunne liefde door de
wederzijdsche ouders gedwarsboomd,
zich door eene reet in den tusschenmuur van beider woning in 't geheim
met elkaar onderhielden en eens tegen
een bepaalden nacht eene samenkomst
bij 't graf van Ninus afspraken. Thisbe
bevond zich er 't eerst, maar *bespeurde,
terwijl ze op Pyramus wacht, eens
leeuwin , die juist een os verslonden
had. Op de vlucht verloor ze haren
sluier, dien de leeuwin met een bebloeden muil bevlekte. Pyramus komt en
vindt den sluier zijner geliefde ; in de
gedachte dat ze omgekomen is , doorstoot hij •zich onder een moerbeiboom,
die sedert bloedroode vruchten droeg.

Thisbe bracht zich op 't lijk van haren
minnaar om 't leven.
Thisbé, Oíafn, at, oude, sterke
stad in Boeotie op de grens van Phocis, aan den Z. voet van den Helicon,
niet ver van de Corinthische golf, met
eena haven tusschen de rotsen, waar
't, evenals tegenwoordig nog, van duiven wemelde (in de Ilias yroAvre^ towvv);
-

nu Kakosia.
Thmuis, E uovis, hoofdstad van 't
g elijkn. district in Beneden -Aegypte,
door een kanaal met den rechter hoofd-

Thoantea.

Thrasybulus.

arm van den Nijl verbonden ; nu TellTmáy.
Thoantéa, bijnaam der taurische
Artémis , aan Thoas , den koning van
Tauris , ontleend (zie aid.).
Thoantias, Hypsipyle, als dochter
van Thoas no. 2.
Thóas, Ooas. 1) Zoon van Borysthénes , koning van Tauris , onder wiens
regeering Iphigenia door Artémis derwaarts overgebracht werd. — 2) Zoon

Selymbria , Byzantium , A p ollonia ,
Mesembria, Tomi enz.) , die door handel en zeevaart bloeiden, verlevendigd.
Van de oude geschiedenis des lands is
weinig met zekerheid bekend. Bij de
eeuwige verdeeldheden , die er onder
de talrijke roof- en krijgzuchtige volkstammen (Cicones, Odrysae, Bessi, Bis tones enz.) heerschten , viel 't Darius
licht ze een voor een te onderwerpen.
Na de verdrijving der Perzen uit Europa verhief 't rijk der Odrysen zich
onder Sitalces en Seuthes tot de oppermacht in Thracie. Door Philippus,
Alexander en Lysimáchus werd het land
voor telkens grooter gedeelte bij Macedonie ingelijfd , maar noode in bedwang gehouden. Later ontbond het
zich van lieverleê weder tot een mengelmoes van gewesten en vorstendommen , die in dezen wankelen staat van
scheiding en scheuring, gedurende de
eerste eeuw v. C. , stuksgewijze in de
handen der Romeinen overgingen.
Thraeius Bosporus. Zie BOSPORUS.
Thraséa Paetus, P. , van Patavium,

van Dionysus en Ariadne, koning van
Lemnos, werd in den algemeenen moord,
dien de vrouwen van Lemnos o p bare

mannen pleegden , door zijne dochter
Hypsipyle gered en naar Tauris of 't
eiland Oenóe overgebracht. — 3) Zoon
van Andraemon en Gorge , koning van
Pleuron en Calydon in Aetolie , voer
met 40 schepen tegen Troje, waar hij
zich in 't veld en in den raad voor
kweet.
-treflijk
Thoricus, Oo^otxós, nu Therico,
gemeente van Attica op de Z.O.kust,
een weinig boven Sunium.
Thornax, eo' vak, gebergte in Laconie , dat N.O.waarts van Sparta in
de vlakte van den Eurótas steil neerdaalt.
Thracia , Opgxj7, uitgestrekte landstreek van ± 4000 ❑ mijlen oppervlakte in Z.O. Europa, ten Z. van den

Ister , ten N. van de Propontis , den
Hellespont en de Aegeïsche zee , ten
W. van den Pontus Euxinus, ten O.
van den Strymon en Illyrie , door den
Haemus (Balcan) in eene N. en Z.
helft verdeeld , door de rivieren Nestus
en Hebrus (Maritsa) van 't N. naar
't Z. doorsneden. In den rom. keizertijd
bepaalde zich de naam van Thracie tot
de Z. helft des lands, terwijl de N.
met dien van Moesie bestempeld werd.
Hoe ruw en ongastvrij 't klimaat, de
grond en de inwoners (O,oáxss , T hr ac es) ook mochten zijn, toch heette
Thracie van ouds her 't vaderland der
Muzen, van Orpheus, Linus, Musaeus,
Eumolpus enz. In latere eeuwen (sedert 700) werden de met een zachtere
natuur bedeelde Z.- en O.kusten door
grieksche kolonies (Abdèra, Maronèa,
Aenos, Cardia, Sestos, Perinthus,
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streng stoicijn en wakker senator te
Rome, met de jongere Arria gehuwd,
werd wegens zijn vrijzinnige taal en
denkwijze door den senaat op Nero's
bevel ter dood veroordeeld (66 n. C.).

Zie PAETUS no. 2.
Thrasybulus, E aovflov2oc. 1) Ty-

ran van Milètus , met Periander van
Corinthe bevriend, bracht den 12 jaren
lang tegen Sadyattes en Alyattes van
Lydie volgehouden oorlog door eene
list ten einde (623-611) en bevorderde
door een krachtige regeering in hooge
mate den bloei der stad. — 2) Van
Stiria , zoon van Lycon , een van Athene's groote vrijheidshelden uit de tweede
helft van den peloponnesischen oorlog,
verzette zich met kracht (411) tegen
't oligarchisch bewind der 400 en ijverde
voor de terugroeping van Alcibiades,
sloeg met zijn politieken vriend Thrasyllus de spartaansche vloot bij Cynossèma, bedwong de afvallige eilanden
en vocht als triërarch in den slag bij de
Arginusen. Onder 't schrikbewind der
30 als hoofd der volkspartij verbannen,
nam hij de wijk naar Thebe. Van daar
met een handvol dapperen ter verlos-
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Thrasyllus.

sing des vaderlands teruggekeerd , bezette hij 't fort Phyle en trok, na een
beslissende overwinning te Munychia
op 't leger der 30 behaald , in zegepraal
Athene binnen , waar 't herstel der vrijheid door eene amnestie waardig ingewijd werd (403). In den thebaanschen
en corinthischen oorlog (395 en 394)
weder op het tooneel getreden , werd
Thrasybulus , te midden van gelukkige
strooptochten aan den Hellespont en in
de Aegeïsche zee, te Aspendus door de
over zijne knevelarij in woede ontstoken
bevolking om hals gebracht (390).
Thrasyllus , Opaav22os , atheensch
veldheer op Samos (411) , vriend van
Thrasybulus, met wien hij den slag bij
Cynossema won , werd , nadat hij in
Klein-Azie en den Hellespont (409 en
408) voorspoedig gevochten had , na
den slag bij de Arginusen (406) met
de andere vlootvoogden ter dood veroordeeld.
Thrasymáchus, Oeaav'ltaxos, van
Chalcédon (± 430) , een der oudere
sophisten te Athene , die zich bijzonder op een fraaien en welluidenden stijl
toelei.
Thrécé, Threcia = Thracie .

Thréissa, Thressa,
Ga , eene thracische.

`Thurii.
der aristocratische partij , werd op aan

-drijvenaPcls(4)dor'tacisme verbannen. — 2) Uit de attische
gemeente Halfmus , zoon van Olorus ,
beroemd geschiedschrijver, wiens geboortejaar even onzeker is als 't jaar
en de omstandigheden van zijn dood.
Volgens een met recht betwijfeld verhaal hoorde hij als jongeling met tranen
van bewondering Herodotus te Olympia
zijn werk voorlezen. In 't 8ste jaar
van den peloponnesischen oorlog (423)
werd hij met een eskader van 7 galeien
naar de kust van Thracie en Macedonie
gezonden , doch, toen hij 't door Brasidas belegerde Amphipólis niet had
helpen ontzetten , uit Athene verbannen.
Gedurende een 2Ojarig verblijf te Scapte
Hyle, waar hij rijke goudmijnen bezat,
verzamelde en bewerkte hij de bouwstoffen tot zijn doorwrocht verhaal van
den peloponnesischen oorlog, een werk,

dat hij na zijn terugroeping te Athene
(403) vervolgde , doch niet geheel voltooien mocht. Niet ten onrechte werd
Thucydides door alle eeuwen als een der
grootste geschiedschrijvers geroemd.
Zijn taal en stijl is louter merg en pit;
de groepeering der hoofdgebeurtenissen
en de ingelaschte redevoeringen , die
ee waa, 9i- den politieken
geest dier tijden helder
afspiegelen , zetten zijn kunstwerk ziel

Thria, Oeía, gemeente van Attica,
met de Thriasische vlakte , die zich 0.waarts van den Cithaeron , W.waarts
van den Parnes tot de kust uitbreidt.
Thrinacia, OLotvaxla , van ^Loiva^
„drietand" , mythisch eiland , in de
Odyssee vermeld , waar de heilige runderen van den zonnegod graasden, volgens 't vrij algemeene gevoelen der
Grieken = 't latere Sicilie (T traxjta,
Trinacria) , waarvoor evenwel niet de
minste grond bestaat.

Thronium , Ooovtov, hoofdstad der
epicnemidische Locriers aan de rivier
Boagrius, op korten afstand van de zee,
met Bene haven aan de kust, werd 431
door de Atheners veroverd, in den
heiligen oorlog door de Phocensen verwoest en later herbouwd; nu Romani.

Thucyd1des, Oovxv&í3s. 1) Uit
de attische gemeente Alopéce, zoon van
Milesias, atheensch staatsman, hoofd

en leven bij ; de hooge ernst en beproefde waarheidsliefde , de diepe blik
en fijne menschenkennis, die overal
doorstralen , pleiten voor 's mans edele
gezindheid zoowel als voor zijn doordringend verstand.
Thulé , Oov'2 q , eiland in 't hooge
N. der Germaansche zee, door Pythéas
ontdekt , voor 't noordelijkste punt der
aarde gehouden (van waar bij Vergilius
ultima Thule) , nu IJsland, volgens anderen een der Orkney- of der Shetlandsche eilanden (Mainland) of de kust
van Scandinavie enz.
Thurii, Oovetot, grieksche kolonie
in Lucanie, op de hoogte van 't vroegere Sybáris gesticht (443) , verhief
zich alras onder eene democratische
staatsregeling tot eene der welvarendste steden van Z.Italie en werd na
't vertrek van Hannibal, die de stad
uitgeplunderd en 3500 inwoners naar
,

Thuringi.

Thyssus.
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Croton overgebracht had, 204 eene rom.
t , riviertje bij
Thym brius , WiuI to
kolonie. Geringe overblijfselen N.O.- Thymbra in Troas, dat in den Scamanwaarts van Terra Nuova.
der vloeit.
Thuringi . Zie HERMUNDURI.
Thymoetes , Ovoíz's , broeder van
Thyádes. Zie THYIA.
koning Priamus, wiens zoon op één
Thyamia, Ovajuía , vesting in 't Z. dag met Paris geboren en op bevel
van Sicyon op de grens van Phliasie, van Priamus gedood werd, omdat er
van een der op dien dag geboren kintwistappel tusschen beide staten.
Thyámis , Ovcqucs , nu Calama, deren onheil over Ilium voorspeld was.
grensrivier tusschen Cestrina en Thes- Uit wraak was Thymoetes een der

protie in Epirus , valt tegenover Cor eersten , die de Trojanen aanried 't
7
jra (Corfu) bij een gelijkn. kaap in zee.-c houten paard der Grieken binnen de
Thyámus , Ova,uos , berg in Acar muren der stad te halen.
Thyni, Ovvoí, thracische volkstam
nanie , Z.waarts van Argos Amphiloaan de rivier Salmydessus, die zich
chicum, nu Spartovuni.
Thyatira , zá C)vázetea , aanzienlijke later voor een deel met de verwante
stad in 't N. van Lydie aan de rivier Bithyni langs de N.kust van Bithynie
aan den Sangarius neerzette. Hun
Lycus ten O. van Pergamum, nu Ak- tot
naam versmolt mettertijd in dien van
hissar met bouwvallen.
-

Bithyni.
Thybris , bij dichters = Tiberis.
Thynia, Ovvta. 1) Gebied der ThyThyestes , Ov'orq , zoon van Pe- niërs
in Thracie. — 2) = Bithynia.
lops en Hippodamia, broeder van Atreus
Thyóné, Ovcvv , naam van Semële,
(zie ald.) en vader van Aegisthus (Ovnadat ze door Dionysus uit de onderaartdói7s, Thyestiades).
wereld naar den Olympus overgebracht
Thyia, Ovia , dochter van Castalius was. Van daar heet Dionysus ook bij
of Cephisus , voerde 't eerst te Delphi, dichters T h y ó n e u s (Ovcwsys).

als 't heet , de orgieën ter eere van
Thyrea , Ovo'a , Eat , hoofdstad van
Dionysus in. Aan haar ontleenden de Cynuria (ook T h y r e a ti s) , op de 0.attische vrouwen , die jaarlijks op den kust van den Peloponnesus aan eens
Parnassus met de delphische Bacchan- gelijkn. golf gelegen, waar de Argiven
ten luidruchtig feestvierden, evenals
tegen de Spartanen in hun onverzoendeze, den naam van Tkyádes `Ováórs , lijken strijd om 't bezit des lands (±
Oviat). Ongetwijfeld is dit woord van 550) een gevoelige neerlaag leden, werd
ivscv afkomstig naar 't karakter der in den peloponnesischen oorlog door de
bacchusfeesten. Zie THYONE .
Atheners (424) in de asch gelegd.
Thyias, Ovcác, eene Bacchant. Zie
Thyreátis , Ov^oEázcs , grensgebied

der stad Thyrea , tusschen Argolis en

THYIA.

Thyle = Thule
Laconie , ook Cynuria (zie ald.).
Thymbra, Ov^Cfl^Or^ , eene in de Ilias
Thyréu m , -urn , stad in Acarnanie ,
.

genoemde, vroeg verdwenen stad in Z.waarts van de Ambracische golf,
Troas, met een tempel van Apollo zetel der bondsvergadering , met eene

citadel ; nn Hagia Vasilios.
Thysdrus, (O563ooc), sterke stad
van 't gewest Byzacium in de rom.
prov. Africa midden tusschen Thenae
en Thapsus, nu E1-Dsjem met uitgeThymbris, Oh,ufl tc , = Tiberis. strekte, deels prachtige bouwvallen o.a.
Van hier bij dichters Thymbrias, eene van een amphitheater.
Thyssagétae, Ov6aay'rat, jagers Tibernimf of rom. vrouw.
(Ov4Oaios , Thymbraeus) .
Thymbrara, tá El ufla^oa, gewone
verzamelplaats der aan Perzie cijns plichtige volken van Klein-Azie, in
Lydie aan den Pactólus gelegen.

Thymbrium, Ov'pflgCov, stadje in

volk in Scythie of Sarmatia Asiatica,

Phrygie met de zoogenaamde bron van denklijk O.waarts van de Wolga.
Thyssus, Ovóóos , stad van ChalciMidas.
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Thyus.

Tiberius.

dice op de landtong Acte, nabij den
berg Athos.
Thyus = Otys.
Tibaréni, T6flavol, vreedzaam landvolk op de N.kust van Pontus, O.waarts
van de rivier Iris, met de stad Cot ora.
Tiberias , Tifleeiás , stad in. Ga ilaea
,op den Z.W. oever van 't door den
Jordaan van 't N. naar Z. doorstroomde
meer van Tiberias (nu Bahr Tubariyeh),
door Herodes Antipas gesticht en naar
Tiberius genoemd.
Tiberina insula, een eilandje in den
Tiber nabij Rome, sedert 460 den god
Aesculapius gewijd.
Tiberinides, Tibernimfen.
Tiberinus , een der mythische koningen van Alba Longa, verdronk in de
rivier Albul a , die, naar 't gewone ver
aan dit ongeval den naam Tiberis-hal,
of Tiberinus ontleende , werd na zijn
dood te Rome als de riviergod bij uit-

van Tib. Claudius Nero en Livia Drusilla (sedert 38 derde gemalin van keizer
Augustus), 16 Nov. 42 v. C. te Rome
geboren , genoot een letterkundige opleiding, opende (25) zijn militaire loopbaan op den veldtocht tegen de Can.
tabriers en werd 20 door Augustus
naar Armenie gezonden , om Tigránes
op den troon te herstellen. Met zijn
jongeren broeder Drusus vocht hij voorspoedig tegen de Raetiers en Vindeliciers (15) , bracht in 3 veldtochten
Pannonie, mitsgaders in den derden
Dalmatie tot onderwerping (12-10) en
voerde na den dood van Drusus (9) 't
opperbevel in Germanie. Tot welverdiend loon zijner krijgsbedrijven door
Augustus met eer- en gunstbewijzen
overladen , begaf Tiberius zich (om
welke reden is niet met zekerheid bekend) naar Rhodus, waar hij 7 jaren
lang in afzondering voor lichaamsoefeningen en letterstudie leefde. Toen
L. en C. Caesar, de kleinzonen van
Augustus en eenige erfgenamen der
kroon , onverwachts de een na den
ander gestorven waren , werd - hij door
den keizer , wel niet zonder toedoen
zijner moeder, tot zoon aangenomen
(3 n. C.). Daarop nogmaals naar Ger manie gezonden , drong hij , van alle
zijden door de vijanden bestookt, onder
onafgebroken strijd, tot in 't hart des
lands door , om er 't ontzag van den
rom. naam te bevestigen en ook na de
neerlaag van Varus zooveel mogelijk
te herstellen. Met nieuwe lauweren
naar Rome teruggekeerd, was en bleef
hij voortaan in 't rijksbestuur de rechterhand van den door jaren en huislijk
verdriet bezwaarden Augustus , wien hij
14 n. C. in de regeering opvolgde. Ten
einde 't eenhoofdig bestuur de noodige
kracht en klem bij te zetten , bracht
hij 't stem- en kiesrecht op de kroon
en den senaat over , omgaf zich ter
beveiliging van zijn troon en persoon
met eene lijfwacht en vaardigde een
strenge wet tegen majesteitschennis
uit , trok ook de in den omtrek ingekwartierde praetorianen binnen Rome
in eene kazerne (castra praetoria) bijeen,
terwijl hij den republikeinschgezinden
adel vastberaden en stelselmatig, niet

nemendheid vereerd. Zijne woning
(atria Tiberina) stond er waar de Tiber
zich links ombuigt, zijn heiligdom op
't Tibereiland (insula Tiberina) en zijn
kolossaal standbeeld op 't Capitool (?).
Tibéris , vroeger Albula , nu Tevere,
Tiber , hoofdrivier van Midden -Italie,
aan welke de stad Rome lag , ontspringt met 2 bronnen van helder water
op de Apennijnen bij Tifernum in 't
grondgebied van Arretium in 't N.O.
van. Etrurie , scheidt , in Z.W. richting
vloeiende, Etrurie van Umbrie, van
't sabijnsche land en Latium , wordt

door de vereeniging met de Creméra ,
Allia, Nar, Anio en de andere riviertjes
bevaarbaar en valt, na een loop van 10
geogr. mijlen, met 2 armen bij Ostia
in de Tyrrheensche zee. De Tiber is
bij Rome ± 300 voet breed, van 12
tot 18 voet diep en trad, evenals tegenw.
nog, door zware regens niet zelden
buiten zijne oevers, tot grooten overast van de lagere gedeelten der stad.
Van wege zijn in 't voor- en najaar
geelachtig en troebel water wordt hij
door de dichters ftavus T. en van wege
zijn oorsprong in Etrurie Tyrrhenius,
Tuscus en Lydius T. genoemd.
Tiberius, eigenlijk Ti b. Claudius
N e r o, rom. keizer (14-37 n. C.) , zoon

Tifernum .

Tibiscus.
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zelden met bloedige gestrengheid, ver- de 2 laatste geheel of ten deele voor
volgde en vernederde. Door een zoo- onecht gehouden.
danige gedragslijn, die hij onder alle
Tjbur, eene der oudste steden van
omstandigheden met ijzeren wil bleef Latium , aan weerszijden der Anio, die
zich
meer
gevolgen, maakte Tiberius
hier een fraaien waterval vormde , langs
vreesd dan bemind. Ter uitvoering den glooienden voet van een heuvel
zijner bevelen gaf hij den hardvochti- schilderachtig gelegen (van waar bij
gen praefectus praetorio Sejánus (26 Horatius supinuin) op 4 mijlen afstands
n. C.) de onbeperkte macht te Rome N.O.waarts van Rome, naar 't oude
in handen, om zich zelf op 't eiland verhaal door 3 zonen van Amphiaráus
Capréae terug te trekken en , te mid- uit Argos gesticht (bij Horatius Tibur
den eener overheerlijke natuur , voor Aryeo positum colono). Onder de Rozijn genot te leven. Toen Sejanus in- I meinen (sedert 3^4) bleef ze hare voor tusschen van een geliefkoosd gunste- malige welvaart behouden en werden
ling een gevaarlijk mededinger werd , mettertijd de bekoorlijke omstreken door
liet hij hem en zijne vrienden (31 n. C.) prachtige villa's, onder welke later die
door den senaat ter dood veroordeelen. van keizer Hadrianus in allen deele
Nu bemoeide Tiberius zich weder meer de kroon spande, bij uitstek verlevenpersoonlijk met regeeringszaken, totdat digd. Eene dezer villa's gaf Aurelia hij door Macro, den opvolger van Se- nus aan koningin Zenobia , nadat ze
janus, in overleg met C. Caligula, j zijn triomf opgeluisterd had, tot ver op de villa van Lucullus nabij Misè- blijf. Te Tibur werd Hei cules bijzonnum in de kussens van zijn ziekbed I der vereerd. Nu Tivoli met kostbare
versmoord werd (16 Maart 37 n. C.). overblijfselen van oude kunst.
Hoe groot veldheer ook, liet TibeTiehium, Teixiov, stad van Aetolie
rius als keizer de wapenen rusten en I in 't dal der rivier Hylaethus.
be..
zocht tot eiken prijs den vrede te
TiCh I uS , TECxcovs , een der toppen
waren; hij sprak voor 't overige goed,
las veel, maakte zoowel latijnsche als van den berg Oeta, met een kasteel,
grieksche verzen en liet gedenkschrif- nabij de Thermopylae.
,

ten na.

Tibiscus , nu Theisz of liever Temesz , W. grensrivier van Dacie, vloeit
Z.waarts in den Donau.
Tibullus, A 1 b i u s, rom. minnedichter (± 54-19) , gesproten uit een
riddergeslacht van Pedum , waar hij
op 't voorvaderlijke landgoed de gelukkigste dagen van zijn kortstondig leven
in kalme rust en stil genoegen sleet.
Alleen om zijn begunstiger Messala
Corvinus (31) naar 't Oosten en (29)
naar Aquitanie te volgen , verliet Tibullus voor een korte wijl Italie , waar
hij vele vrienden bezat. Teer gevoel
eener zachtgestemde ziel ademen zijne
uit de volle borst gevloeide, grootendeels aan Delia en Nemésis gewijde
elegieën, in wier smeltende taal zich
't wel en wee der liefde, 't leven te
midden der vrije natuur en 't genot
van den vrede getrouw afspiegelt. De
volgorde dezer gedichten is nog steeds
weifelend en van de 4 boeken wcrden

Tichilsa,

Tet iovaa, stad

of sterkte

in 't gebied van Milètus.
Ticinum , oude stad in Gallia Cisalpina , aan den linkeroever van den
Ticinus , door den O.gothischen koning
Theodorik sterk bevestigd , later residentie en hoofdwapenplaats der longobardische koningen onder den naam van
Papia; nu Pavia.
Tieinus , eene der hoofdrivieren van
Gallia Transpadána, ontspringt op den
Adula (St. Gothard), vloeit door het
lacus Verb inus (lago Maggiore) en
valt bij Ticinum in den Padus (Po) ,
bekend door de overwinning van Hannibal op de Romeinen (218) ; nu Tessino.
Tifäta, berg in Campanie, O.waarts
van Capua , met een tempel van Diana
(Tifcztina) , nu Torre di Sessola.
Tifernum. 1) T i b e r i n u m, stad
in Timbrie nabij de bronnen van den
Tiber, op de grens van Etrurie; nu
Città di Castello. —2) M e t a u r e n s e,
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Tifernus.

Tigris.

stad in Umbrie ten O. der vorige, voor een som van 6000 talenten den
aan de rivier Metaurus; nu St. Angelo vrede kocht, waarbij hem alleen Armenie en Gordyene gelaten werd. —
in Vado.
Tifernus , nu Biferno , kustrivier van 3) De jongere, derde zoon des voriSamnium , vloeit langs de O. grenzen gen, stond tegen zijn vader op en nam
der Frentanen en valt in de Adriati- zijne toevlucht tot Pompejus , doch
werd door dezen met zijne gemalin en
sche zee.
Tigellinus, Sophonius, uit Agri- dochter ter opluistering van den triomf
gentum afkomstig , zocht zijne fortuin naar Rome gevoerd en daar een tijd
te Rome, doch werd door Caligula lang in hechtenis gehouden. — 4) III.,
wegens wangedrag verbannen (39 n. C.), jongere zoon van Artavasdes I en kleinspeelde , onder Claudius (41) terugge- zoon van Tigranes II , werd , na den
keerd en door eerlijk of oneerlijk ver- dood van zijn ouderen broeder Artakregen erfenissen verrijkt, met puik xias , door Tiberius op bevel van Auvan paarden eene hoofdrol bij de wed- gustus tot koning verheven. Zijne rerennen , waardoor hij , alsmede door zijn geering was van korten duur. — 5)
overige karaktertrekken, bevriend werd IV. , zoon des vorigen , met de Parthen
met den jongen Nero, die als keizer bevriend en deswege door de Romeinen
hem na den dood van Burrus (62) tot verjaagd (6). Nadat hij met parthische
praefectus praetorio verhief en wien hij, hulp op den troon hersteld was , moest
de volleerde uitvinder en uitvoerder van hij 2 n. C. andermaal voor de rom.
snoodheden, met raad en daad ten dien wapenen zwichten. — 6) V. , als wettige
te stond. Met den vloek van 't rom.-s erfgenaam door Augustus aan de kroon
volk beladen en na de troonsbeklimming geholpen. — 7) VI. , zoon van den
van Otho ter dood veroordeeld , sneed door zijn eigen vader Herodes d. G.
hij zich onder zwelgerijen met een van Judaea gedooden Alexander, viel
als slachtoffer eener onverdiende aanscheermes de keel af (69).
Tigellius Hermogénes , uit Sardinie klacht , te Rome onder Tiberius tegen
(Sardus) , zanger en toonkunstenaar van hem ingebracht (36 n. C.) — 8) VII.,
groot talent te Rome, gunsteling van broederszoon des vorigen , door Nero
Caesar en Augustus. Een tweede van met de kroon begiftigd (61 n. C.) , doch
dien naam wordt vermeld als bediller door den parthischen koning Tiridates
(63) verdrongen. — 9) VIII. , laatste
van Horatius.
Tigránes , Ttyodv'js, koningsnaam der Arsaciden , vermaakte 6 van 't rijk
in Armenie. 1) I., de G r o o t e, tijd- aan zijn éénen zoon Tigranes, de rest
genoot van Astyáges en Cyrus, een aan zijn tweeden zoon Arsáces. Na lang
man even begaafd van lichaam als van twisten over en weêr verviel ten slotte
geest en in de herinnering der latere 't erfdeel van den eerste aan de Perzen,
eeuwen als een held zonder weerga ge- 't andere aan de Romeinen (441 n. C.).
Tigranocerta „stad van Tigranes,"
vierd en bezongen , wiens daden echter niet op historischen grond berusten latere hoofd- en residentiestad van Aren in een nevel van tegenstrijdige over- menie , door Tigranes II op eene hoogte
leveringen gehuld zijn. — 2) II., re- bij de rivier Nicephorius gesticht , ongeerde 96-56, breidde 't gebied naar gemeen versterkt en grootendeels met
alle zijden uit en bemachtigde (85) 't gewelddadig derwaarts overgebrachte
syrische rijk van den Euphraat tot Ae- Grieken uit Cappadocie en Cilicie begypte , stichtte de sterke hoofdstad Ti- volkt, door Lucullus (69) na de voor
granocerta en bevorderde de algemeene hare muren bevochten overwinning ge
verwoest en sedert weinig-deltijk
welvaart. Te kwader ure trok hij voor
zijn schoonvader Mithradates partij te- meer genoemd.
Tigris, Tíy LOijs, -tg „pijl" (vanwege
gen de Romeinen , die hem onder bevel van Lucullus (69) zoo deerlijk in den snellen stroom) , eene der hoofd't nauw brachten, dat hij (66) zich aan rivieren van Z.W. Azie, die uit meer
de genade van Pompejus overgaf en dan édne bron op de Armenische ge-

Tigurini.

Timoleon.

bergten ontspringt. De W. hoofdarm
vloeit uit Sophene eerst N.O.-, dan
Z.-, vervolgens O.waarts en verbindt
zich na een loop van ± 35 geogr.
mijlen met den O. , die van den Niphátes
komt, 500 stadiën (12 geogr. mijlen)
Z.O.waarts van Tigranocerta. Als
grensrivier tusschen Mesopotamie en
Assyrie afgedaald, nadert zij op de
hoogte der stad Ctesiphon den Euphraat,
van welken ze zich weder verwijdert,
om haren loop met een grooten boog
Z.O.waarts te vervolgen en zich ten
slotte, met dezen vereenigd, in de Perzische golf te storten. Er zijn evenwel
onder de Ouden, die de samenvloeiing
der beide rivieren ontkenden.
Tigurini , volkstam der Helvetiers in
den Tigurinus paqus (in den omtrek
van Murten en Avenches) , die met de
Cimbren vereenigd in 't land der Allo
vielen en daar (107) 't leger-brogen
van den consul L. Cassius Longinus
vernietigden.
Tilphossium , Ti^Twaocov, stad in
BoeQtie, bij een gelijkn. berg aan de
Z.zijde van 't meer Copáis tusschen
Corona en Haliartus gelegen, waarzich
nabij de aan Apollo gewijde bron Ti lp h o s s a (Tt) 99C000a) , 't grafteeken van
den waarzegger Tiresias bevond.

wees te Rome met grooten bijval de
fraaie letteren , doch gaf door zijn booze
tong, die ook Caesar en Augustus niet
ontzag, zooveel aanstoot, dat hij de
stad verlaten moest en zich in den omtrek van Tusculum terugtrok. In zijne
geschriften behandelde T. bij voorkeur
historische onderwerpen.
Timanthes , TtMarv0hs , beroemd
schilder van Sicyon , tijdgenoot van
Zeuxis en Parrhasius, (± 400), wiens
offerdood van Iphigenia, bij welken
Agamemnon met het gelaat in den
mantel verborgen afgebeeld stond, bovenal bewonderd werd.
Timávus, grensrivier van Istria en
Venetia, die tusschen Tergeste en Aquileia in de golf van Tergeste valt ; nu

Tilphusium = Tilphossium.

Timaeus , Ti patos. 1) Uit Loeri
pythagorist (± 400) , wiens onderwijs
Plato korter of langer tijd genoot en
naar wien hij zijn dialoog over 't wereldstelsel betitelde. — 2) Van Tauromenium op Sicilie (± 352-256) ,
bewerkte, door Agathócles uit zijn
vaderland verbannen, te Athene, waar
hij 50 jaren in stille afzondering leefde,
eene nog enkel uit fragmenten bekende
geschiedenis van Sicilie sedert de vroegste tijden tot 264 (Xtxs2cxá), die door
den partijdigen inhoud en den ongelikten vorm van vele zijden tegenspraak
uitlokte en hem den spotnaam e rczluatos
(vitter) bezorgde. Polybius legt hem
alle mogelijke gebreken ten laste. —
3) Auteur eener gedeeltelijk overgebleven woordenlijst op Plato denklijk
uit de 3de eeuw n. C.

Timagénes, van Alexandrie, onder-
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Timavo.

Timocles , TT,uox2iS , van Athene,
een der begaafdste dichters der midden-comedie, van wien nog enkel fragmenten en de titels van 27 blijspelen
overgebleven zijn.

Timocrëon , TT,uox pÉwv , van Ialy

uitstekend kamp -su-opRhd,evn
vechter en lierdichter als geweldig eter
en drinker, die met zijn bijtende satire
inzonderheid Themistócles en Simoni-

des vervolgde.

Timoléon , TT,uoliwv,, van Corinthe,
een man uitstekend door dapperheid en
deugd, door vrijheids- en vaderlandsliefde, wiens eerste daad evenzeer bewonderd als verfoeid werd ; hij toch
gevoelde zich ten duurste verplicht zijn
vroeger door hem met eigen levens
geredden broeder Timophanes ,-gevar
die zich, tegen de beste raadgevingen
in, tot tyran opgeworpen had, in overleg met gelijkgezinde vrienden te helpen dooden. Door zijne moeder gevloekt
en noode van zelfmoord teruggehouden,
leefde hij jaren lang in stille afzondering ver van alle staatsaangelegenheden. Dit nam een keer, nadat hij door
zijne medeburgers, die 344 van wege
de Syracusanen te hulp geroepen werden om de in- en uitheemsche onderdrukkers uit Sicilie te verdrijven, tot
bevelhebber in die hachlijke onderneming verkozen was. Met 700 huur
galeien uitgezeild en niet-lingeop10
27*
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zonder gevaar overgekomen , ontrukte Iphicrátes door gelukkige onderneminTimoleon Syracuse aan de roofgierige, gen en door persoonlijken invloed Atheelkander 't bezit der stad betwistende ne's gezonken macht te land en ter zee,
tyrannen (Dionysius en Hicétas) en in oorlog en in vrede opbeurde en zoovervolgde zijn bevrijdingswerk in de wel de Spartanen als de afvallige bondandere steden van 't eiland. Nu brach- genooten door woord en daad ontzag
ten de Carthagers, die zich van nabij in inboezemde (376-354). Na een roemhunne bezittingen bedreigd zagen , ten volle loopbaan begaf Timotheus zich,
einde den vrijheidsheld in zijn verderen op een valsche aanklacht van den nazegetocht te stuiten, een leger van ijverigen Chares als landverrader tot
10.000 voetknechten en 10.000 ruiters eene boete van 100 talenten verwezen ,
onder Hasdrubal en Hamilcar op de naar Chalcis, waar hij stierf. Toen
been. Timoleon trok hun met 12.000 later 't atheensche volk dit onwaardig
man te gemoet en behaalde bij de rivier vonnis berouwde, werd de familie van
Crimisus (339) een zóó beslissende over- 9/10 der straf vrijgesteld en zijn zoon
winning , dat de Carthagers zich gaarne Conon vergund 't laatste 10de aan de
-den vrede lieten welgevallen , waarbij herstelling der door zijn grootvader
de Halycus tot grensrivier tusschen opgerichte muren te besteden. — 2)
't grieksche en carthaagsche grondge- Van Miletus, vermaard toonkunstenaar
bied op Sicilie vastgesteld werd (3l8). en dithyrambendichter (± 400) , die,
Na de volslagen vernietiging der ty- onder andere te Sparta evenzeer gerannis , 't herstel der rust en de her- laakte als te Athene en in Arcadie geleving der vrijheid ging er een blijde roemde nieuwigheden in de muziek,
zon van geluk over Sicilie op en Timo- de 7 snaren der citer met 4 vermeerleon , de grondlegger en ziel , tevens derde. Van zijne poëzie zijn nog frag-de stille getuige der nieuwe orde van menten over. — 3) Tyran van Herazaken , genoot met vrouw en kinderen cléa Pontica, met Isocrátes bevriend. —
de gewenschte vruchten zijner belange- 4) Van Athene , uit het geslacht der
boze zorgen en daalde met smetteloozen Eumolpiden gesproten, werd door Ptolemaeus Lagi naar Alexandrie ontboden
roem ten grave (337).
om er de eleusinische mysteriën te helTimólus = Tmolus no. 2.
Timon , T4 wv. 1) Bijgenaamd d pen invoeren.
Tingis , Tíyycs , nu Tanger , oude
gtaavi,owJtos „de menschenhater,' leefde te Athene tijdens den peloponnesi- stad op de N.kust van Mauretanie aan
schen oorlog, hoewel anders vermogend 't fretum Gaditánum (straat van Gibralen liefdadig , ten gevolge van bittere tar) , werd door Augustus tot een vrije
ondervinding, afgezonderd van de we- stad, door Claudius tot een rom. kolonie
reld, geheel voor zich zelven in onge- en tot hoofdstad van Mauretania Tinstoorde eenzaamheid en ontroostbaar gitàna verheven.
Tinia , nu Timia, riviertje in Umbrie,
sombere stemming. Hij bleef tot in
later tijd de type voor meer dan ééne dat bij Spolétum ontspringt en met de
karakterschets. — 2) Van Phlius (± Clanis vereenigd in den Tiber vloeit.
Tiresias, Tst sofas , een der be280) , sceptisch wijsgeer uit de school
van Pyrrho, onderwees te Chalcédon roemdste wichelaars en waarzeggers
en te Athene met ongemeenen bijval der oudheid te Thebe, zoon van Euères
en is vooral bekend als dichter van (of Phorbas) en Chariclo , werd , naar
satiren en parodieën (oLUoi) op andere 't heet, op zijn 7de jaar met blindwijsgeeren en wijsgeerige stelsels, van heid geslagen, maar met de gave om
welke nog enkele versregels overge- de stemmen der vogelen te verstaan
bedeeld en leefde tot in lengte van
bleven zijn.
Timothieus , Tq o'8eos. 1) Zoon van dagen , wegens zijn diepe wijsheid
Conon bij eene thracische, atheensch vereerd en ontzien. Aan Oedipus openstaatsman en veldheer, die in vereeni- baarde hij zijn vadermoord; voorspelde
ging met zijne vrienden Chabrias en in den oorlog der 7 tegen Thebe de
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Thebanen de overwinning , ingeval
Menoeceus zich opofferde ; gaf in den
oorlog der Epigonen de Thebanen na
de neerlaag den raad, om vredesonderhandelingen aan te knoopen en intusschen de vlucht te nemen. Zelf mede
op de vlucht gegaan (of wel , volgens
anderen , als gevangene naar Delphi
gebracht), dronk hij uit de bron Til
stierf. In de onderwereld-phosaen
droeg Tiresias nog den gouden wichel staf en werd er door Odysseus over
't lot, dat hem nog tot aan zijn terugkeer op Ithaca te wachten stond,
geraadpleegd. Te Orchomenos had
hij een beroemd orakel , bij Thebe
en bij de bron Tilphossa een graf
-tekn.
Tiridátes , TietóaTejs. 1) Tweede
koning van Parthie. Zie ARSACES no.
2. — 2) Tegenkoning in Parthie
onder de regeering van Phraates IV
(24). Zie ARSACES 00. 10. - 3) Koning van Armenie (52-6'7 n. C.1. Zie
ARSACES no. 13. --- 4) De Gro o t e,
zoon van koning Chosroes I van Armenie, werd 286 n. C. door Diocletiánus in 't bezit van den 27 jaren door

der stenographie; van waar de benaming notae Tironianae.
Tiryns , Tipvvs , aloude stad in ArgOlis ten Z.O. van Argos, door cyclopische muren versterkt , zetel van Proetus en Perseus , in den heldentijd door
Mycene overvleugeld. Van beide sa
vochten 400 zwaargewapenden bij-men
Plataea en in 468 werden beide door
de Argiven verwoest. Onlangs (188485) zijn 't koninklijk paleis en de burcht
opgegraven. Van hier Tirynthias heros,
Hercules als pleegzoon van den tirynthischen koning Amphitryon.
Tisaeus mons , zd Tioatov óoos ,
hooge bergspits op de kust van Magnesia in Thessalie , die met een tempel
van Artémis als eene kaap in zee uit
-liep,nuBardjo.
Tisaménus, Tioc uavós. 1) Zoon van
Orestes en Hermióne, koning van Argos, sneuvelde tegen de Heracliden. —
2) Waarzegger uit het geslacht der
Iamiden te Elis, die, als spartaansch
burger, heldhaftig bij Plataea tegen
de Perzen, bij Tegéa tegen de Tegeaten en Argiven , bij Dipaea tegen de
Arcadiers , bij Ithóme tegen de Mes seniers en bij Tanágra tegen de Atheners en Argiven vocht.
Tisias , Ticuas , uit Sicilie , een der
oudste leermeesters der welsprekendheid bij monde en in geschrifte uit de
5de eeuw v. C. , leefde te Syracuse,
waar Isaeus , vervolgens te Thurii en
te Athene , waar Isocrates zijn onder
-wijs
genoot.

vreemde pretendenten ingenomen troon
gesteld en onder velerlei lotwisselingen
met heilzame gevolgen voor land en
volk door de Romeinen tegen de hevige
aanvallen van naburige vijanden, met
name van de Perzen, ondersteund , regeerde 56 jaren en nam met zorg de
belangen zijner onderdanen ter harte,
ook wat de godsdienst betreft door
zijne bekeering tot het christendom
(± 302), die in Armenie een nieuwe
periode van hoogere geestontwikkeling
ten gevolge had.
aten slaaf
Tiro , M. T u 1(i u s, vrijgelaten
van Cicero , wiens vertrouwde vriend
en rechterhand hij werd in allerlei aan gelegenheden van staat- en letterkundig, van huislijk en huishoudelijk belang. Vele jaren overleefde hij zijn
meester , wiens aandenken hij hoog in
eere hield; hij beschreef 't leven van
Cicero, gaf redevoeringen en brieven
van hem uit en vervaardigde werken
van encyclopedischen en taalkundigen
inhoud. Bovendien is zijn naam verbonden aan de stelselmatige verbetering

Tisiphone. Zie EUMENIDES.
Tissaphernes, TtaoaggaO i , satraap

der W.kust van Klein-Azie onder de
regeering van Darius II (Notbus) en
Artaxerxes II (Mnemon) , koos in den
peloponnesischen oorlog sedert 413 voor
langer of korter tijd de zijde van Sparta
tegen Athene , met geen ander doel dan
om uit de verte door beloften en dreigementen beide partijen aan te hitsen en
in troebel water te visschen, stookte
na den dood van Darius (405) tusschen
Artaxerxes en zijn broeder Cyrus, den
satraap van Lydie, met wien hij ongelukkig geoorloogd had, bitteren haat
en nijd, voerde bij Cunaxa (401) den
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ouders vernomen had, dat hij door een
eigen zoon overweldigd zou worden,
al zijne kinderen bij hunne geboorte.
Zeus, de jongste, wordt door de voorzorg der moeder gered. In 't verborgen
snel opgewassen , overvalt hij Cronos
bij nacht en dwingt hem op raad van
Gaea door list en geweld zijn verzwolgen kroost weder te voorschijn te brengen. Na dit beslissend oogenblik ontbrandt een reuzenstrijd tusschen de in
2 onverzoenlijke partijen verdeelde goden, die hemel en aarde in beroering
brengt. Volle 10 jaren stellen de onder
Cronos heerschende Titanen, op den
Othrys in Thessalie gelegerd , zich tot
het uiterste te weer tegen Zeus en de
Croniden , die den Olympus bezet hou den en eindelijk , nadat de Cyclopen
met hun donder en bliksem en de Hecatoncheiren met hun 100 armen, op
cáte , Leto , Pyrrha , in 't bijz. Helios raad van Rhea door Zeus ontboeid , ter
(de zonnegod) en Selene (de maangodin) zijner hulp opdaagden, de overwinning
als kinderen van Hyperion en Thia; behalen. De Titanen worden na hunne
neerlaag in den Tartarus geworpen en
ook Circe als dochter van Helios.
Titánes, Ttidvss, de 12 eerstge- door de Hecatoncheiren als kerkerwachboren kinderen van Urános (Hemel) en I ters voor eeuwig gevangen gehouden.
Gaea (Aarde), zijnde 6 zonen: Oceánus, I In dezer voege volgen de 3 zoogen.
Coeds , Crius , Hyperion , Iapètus , godenregeeringen tot telkens betere
Cronos, en 6 dochters (Tczavt' zc): wereldorde elkander trapswijze op.
der
Thia, Rhea, Themis, Mnemosyne, Door de lateren werd de strijd
wel met den
Phoebe , Tethys. Volgens Hesiodus Titanen (Titanomachie)
(Gigantomachie) ,
verborg Uranos de Titanen en zijn jon- strijd der Gi g anten
gere, nog reus- of monsterachtiger zo- die bij Hesiodus ontbreekt, verwisseld
hen de Cyclopen en Hecatoncheiren (zie of ineengevlochten.
aid.) uit vrees of af keer diep in den I Titania , Tczavía , bij dichters =
schoot der aarde, zoodra ze uit dezen I Hecate, Leto of Selene (Phoebe) , als
achtereenvolgens geboren waren. Over I dochters van den Titan Hyperion ; Pyrdie euveldaad verbolgen, riep Gaea ze I rha als dochter van Iapétus ; Circe als
alle tegen hun vader te wapen; doch dochter van Helios (Titan).
Titanides, Tvravclsc, de Titaniden.
Cronos alleen, de jongste en stoutste
der Titanen , verklaart zich tot den I Zie TITANES.
Titaresius, Ttraeiatos, ook E uaanslag bereid. Hij vernietigt de heer I
schappij van Uranos, verlost zijne broe- r o p u s geheeten, nu Elassonitiko of
ders en neemt den wereldtroon in bezit. Xeraghi, rivier in Thessalie, die op
(Elders heet het, dat Gaea de Titanen, I den berg Titárusontsprong , door
hare jongstgeborenen, om ze voor hun Perrhaebie vloeide en Z.O.waarts van
vader , die de Cyclopen en Hecaton- Phalanna in den Penèus viel.
TithÓnus, Tu^cvvós, zoon van Laocheiren in den Tartarus geworpen had,
te beveiligen , in haren schoot verborg I médon , broeder van Priámus en echten ze opriep, om, met Cronos aan 't genoot van Eos, wien de goden op hare
hoofd , Uranos door list en geweld te bede deonsterflijkheid, doch zonder
verdrijven). Met zijne zuster•Rhea ge- j eeuwige jeugd verleenden, zoodat hij
huwd, verslindt Cronos, die van zijne i ten laatste van ouderdom tot vel en

linkervleugel van 's konings leger aan
en pleegde op den terugtocht snood
verraad tegen de 10,000 Grieken, die
hij veilig geleide beloofd had. Tot loon
v oor zijne diensten met de satrapie van
Cyrus begiftigd , zag hij zich met de
grieksche steden, die, door de Spartanen ondersteund , hem gehoorzaamheid weigerden , in een oorlog gewikkeld. Volgens gewoonte in slinksche
streken zijn heil zoekende, werd Tissaphernes, die te midden der vijandelijkheden tot opperbevelhebber in KleinAzie benoemd was , door den hem te
sluwen Agesiláus bij Sardes verslagen
en moest deze neerlaag op 's konings
bevel met zijn leven ontgelden (395).
Titan , Tm v. Onder dezen naam
komen bij de latere grieksche en rom.
dichters afstammelingen van een der
Titanen voor. o. a. Prometheus, He-

-
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been vermagerde, waarop Eos hem in
een krekel veranderde of, volgens een
ander verhaal , in een eenzaam vertrek
opsloot. Van daar in 't alg. Tithonus
een stokoud, afgeleefd man
Tithoréa, Tn9oeaa. 1) N.W. kruin
van den Parnassus (zie ald.). — 2) Zie

door zijn vader aangelegde Colossèum
en bouwde prachtige baden (thermae
Titi). De verovering van Jeruzalem
werd door een nog aanwezigen triomf
-bog
(argus Titi) verheerlijkt.

NEON.

Titus Tatius. Zie TATIL S.
Titus , Ttzvós , zoon van Gaea of
van Zeus en Elára, vervaarlijke reus

Tithronium, Tt8ethvCov, stadje in op Euboea•, die Leto op weg van Pa-

Phocis aan den linkeroever van den
Cephisus.
Titinius, rom. blijspeldichter (± 170),
wiens tooneelstukken (fabulae togatae) ,
voor zoover er fragmenten van overgebleven zijn , door den volkstoon aan
Plautus en door de karakterteekening
aan Terentius herinneren.
Titus Flavius Vespasiánus , rom.
keizer 79-81 n. C. , gew. enkel Titus
genoemd , oudere zoon van Vespasianus
en Flavia Domitilla , 30 Dec. 40 n. C.
te Rome geboren , bracht als krijgstribuun zijn eerste dienstjaren met den
meesten lof in Germanie en Britannie,
waar hij eens zijn vader 't leven redde,
door , vertrok 67 als legaat aan 't hoofd
van een legioen naar Judaea, nam er
na 't vertrek van den 69 tot keizer uitgeroepen Vespasianus 't opperbevel over
en bracht den oorlog met de verwoesting van 't hardnekkig verdedigde Jeruzalem roemrijk ten einde (8 Sept. 70).
Naar Rome teruggekeerd , vierde hij
('71) met zijn vader een prachtigen
triomf en werd te gelijk tot mederegent
benoemd. In zijn openbaar en bijzonder
leven gaf Titus nu veelvuldiger aanleiding tot vrees dan tot hoop voor de
toekomst; niet zoodra echter had hij
(79) zelf de teugels van 't gezag in
handen of dit nam een gelukkigen keer.
Met zóó voorbeeldiger ijver behartigde
hij de algemeene belangen, dat hem
in den korten tijd zijner regeering de
eernaam van ,.lust en liefde van 't
menschlijk geslacht" ten deele viel. Va
hulp betoonde Titus-derlijkzogn
bij de onheilen, die Herculanéum en
Pompeii door de uitbarsting van den
Vesuvius (79) en Rome door een geweldigen brand en een zware pest (80)
troffen. Voor 't overige deed hij 't zijne
tot verfraaiing der stad, voltooide 't

nópeus naar Pytho belaagde , tot straf
door Artémis of door Apollo met een
pijl of door Zeus met den bliksem gedood werd en in den Tartárus over 9
bunders uitgerekt lag, terwijl 2 gieren
of slangen zijne lever af knaagden.
Tlepolèmus, T).27 ró))s,uos, zoon van
Herbcles en Astyóche of Astydamia,
doodde als jongeling te Tiryns in zijns
vaders huis zijn oom Licymnius en nam,
om zijn leven te redden, de wijk naar
't eiland Rhodus , waar hij de steden
Lyndus , Ialysus en Camirus stichtte.
Vóór Troje werd hij door de speer van
Sarpèdon geveld.
Tios , T2Lcó , aanzienlijke stad in 't
N. van Lycie, O.waarts van de rivier
Xanthus, nog over in bouwvallen na-

bij 't vlek Doevir.
Tmárus = Tomarus.
Tmólus, T, d tos. 1) Oude koning
van Lydie , echtgenoot van Omphale ,
beslecht bij Ovidius , als god van den
berg Tmolus, den muzikalen wedstrijd
tusschen Apollo en Pan (zie MIDAS). —
2) Nu Bosdagh , gebergte in 't binnenland van Lydie , N.W. tak van den
Mesógis , waar de Hermus, Cayster en
Pactólus ontspringen. De ge)ijkn. stad
op dit gebergte werd 19 n. C. door
een hevige aardbeving verwoest.
Tolbiácum , stad in Gallia Belgica
aan den straatweg van Treveri (Trier)
naar Colonia Agrippina (Keulen) , nu

Zulpich.

Tolénus, nu Turano, rivier, die in
't gebied der Marsen en Aequers ontspringt en in den Velinus valt.
Tolëtum , hoofdstad der Carpetanen
aan den Tagus (raag), met sterke
muren en vele wapenfabrieken; nu Toledo, met tal van rom. oudheden, o. a.
bouwvallen van 't circus.
Tolistoboli , -bogi. Zie GALATIA.
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Tolmides, ToAgt' , atheensch veld- rácles. Om haar belang als sleutel
heer, stroopte (456) de kusten en zee- van Thessalie werd door de Spartanen

steden van den Peloponnesus af, veroverde de corinthische stad Chalcis ,
versloeg de Sicyoniers en sneuvelde
bij Corona (447).
Tolósa, nu Toulouse, hoofdstad der
Tectosagen in Gallia Narbonensis aan
de Garumna (Garonne) nabij de grens
van Aquitanie, met een rijken tempel,
die door den rom. veldheer Caepio geplunderd werd (106) ; zij droeg als rom
kolonie den bijnaam van Palladia.
Tolumnius , L a r „vorst," koning
der Vejenten, op wiens aandrijven de
Fidenaten, die van Rome afgevallen
waren , de 4 rom. gezanten , -die naar
de redenen van dit hun gedrag moesten
vernemen, van 't leven beroofden (438) .
In een oorlog die volgde werd hij in
een tweegevecht door Corn. Cossus
.

gedood.

Tomarus , To^uaeos , nu Tomaro ,
berg van Molossia in Epirus nabij Dodóna.
Tómis, i, Tóucs, -ot, nu Këstendjé
of Tomisvar, stad in Thracie (later
Beneden -Moesie) op de W.kust van
den Pontus Euxinus , kolonie van Mi.
letus, waar Ovidius als balling leefde
en stierf. Zie ABSYRTUS .
Tomyris , To,uvocs, koningin der
Massageten , die Cyrus , op zijn laatsten
veroveringstocht, binnen hare grenzen
in een bloedigen slag den ondergang
berokkende (529).
Toróné, Toetcív,, aanzienlijke, door
Grieken gestichte stad in Chaleidice,
op de Z. W .kust der landtong Sithonia 1
aan de tusschen Sithonia en Pallene
gelegen golf van dien naam.
Torquátus . Zie MANLIUS .
Toxaris , Tóa^OCs, Scyth , die met
Anacharsis ten tijde van Solon Athene
bezocht, door Lucianus in -een dialoog
van dien naam vereeuwigd.
Trabea, Q. , rom. blijspeldichter nog
voor of ten tijde van Caecilius (:ir 130). I
Tráchís, Teaxís, -ív, eene der oud- I
ste steden van T r ach i n i a (Teaxtvta) I
in Thessalie aan den Oeta en W.waarts
van de rivier Asopus , bekend als toonee! van 't noodlottig uiteinde van He- I
-

425 op 6 stadiën afstands van Trachis
eene nieuwe stad gesticht en met 10.000
kolonisten bevolkt onder den naam van
Heracléa (Hpa;<)eta Al sv Tpaxcvía) ,
die de Boeotiers hun 394 met behulp
der Argiven ontweldigden. Een jaar
vóór den inval der Gallen geraakte ze
in 't bezit der Aetoliers en werd 191
door de Romeinen verwoest.
Trachonïtis , Toaxcwvzzcs , een der 6
districten van 't overjordaansche land,
tusschen den Antilibanon en de. bergen
van Arabie gelegen; nu Ledsja, waar
zich tal van vervallen dorpen en steden
met zuilen , allerlei beeldhouwwerk en
grieksche inscripties bevinden.
Traiánus, M . U 1 p i u s , rom. keizer
(98— l 17 n. C.) , te Italica in Hispanie
52 geboren, groeide in Azie, waar zijn
vader de Parthen bevocht , in 't leger
en onder de wapens op , werd praetor
86, consul onder Domitiánus 91 en door
Nerva tot troonopvolger gekozen 97.
Na Nerva's dood (98) uit Germanie
naar Rome geroepen , aanvaardde hij
de regeering onder 't vreugdegejuich
des volks , dat in hem een der beste
vorsten bezat. Van 100-104 n. C.
beoorloogde hij in 2 veldtochten de ontembare Daciers met zegevierende wapenen en bracht hun oproerigen koning
Decebalus na herhaalde neerlagen er
toe, de handen aan zich zelven te slaan,
waarop. Dacie bij 't rom. rijk ingelijfd
en Trajan
us met een triomf, met eene
zuil (columna Traiani) en den bijnaam
van Dacieus vereerd werd. Later (114)
trok bij tegen de Parthen te velde,
veroverde, in 't voorjaar van 115 uit
Antiochie opgebroken, in 2 veldtochten
Armenie en een goed deel van Mesopotamie en zakte , door Assyrie heen
gedrongen , den Tiger af tot aan den
Oceaan. Door ziekte tot den terugkeer
genoodzaakt, liet hij Hadriánus, den
landvoogd van Syrie, 't opperbevel en
bezweek te Selinus in Cilicie (Aug. 117),
door burgerij en soldaten diep betreurd.
Trajanus was een geboren krijgsman
en tevens een regent van den echten
stempel, die door handhaving van strenge tucht en orde in alle takken van

Tretus.

Traiectum.
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bestuur, van wet en recht, van 't rijks- van Hannibal op de Romeinen onder
gezag en provinciaal belang, door ver- Flaminius (217) vermaard.
betering van 't postwezen , door liefTrausi , Toavool , thracische volk-

dadige instellingen , door begunstiging
der letteren , door den aanleg van openbare werken in en buiten Italie, straat wegen , havens , waterleidingen , baden ,
bruggen (over den Rijn bij Maintz , over
den Donau bij Gieli, over den Taag
bij Alcantara) , door 't prachtige forum
Traiani te Rome (met de Columna Traiani, de bibliotheca TJlpia, de basilica
Ulpia, een amphitheater, Odéum en
gymnasium) als een der beste keizers ,
zich de algemeene achting en genegenheid verwierf.
Traiectum , nu Utrecht, stad der
Batavieren in Gallia Belgica aan den
Rijn, later Traiectus ad Rhenum.

stam in de O. streken van den berg
Rhodope.
Treba, nu Trevi, vlek in Latium
nabij de bronnen der Anio, N.O.waarts
van Anagnia.
Trebatius Testa . Zie TESTA .
Trebellius Pollio , een der Historiae
Aug2cstae scriptores (± 330 n. C.).
Trebia , nu Trebbia, riviertje in
Gallia Cisalpina, valt bij Placentia in
den Padus (Po) , door de overwinning
van Hannibal op de Romeinen (218)

bloeiende koopstad in een vruchtbare streek van Carie,
op een vierhoekige hoogte aan de Z.
helling van den Mesogis en aan 2 riviertjes : de Eudon (die hare muren bespoelde) en de Thebais (die er midden
door vloeide) , met eene op nog hooger

aan Caesar 't opperbevel in Gallie voor
5 jaren verleend werd. Sedert diende
hij als legaat van Caesar in Gallie en
belegerde later Massilia van de landzijde. Als praetor (47) naar Hispania
Ulterior gezonden , doch door de Pompejanen verdreven, werd hij door Caesar

Tralies, TeclLlet

,

vermaard.

Trebonius, C. , bewerkte als tribuun
(55) , dat aan Pompejus Hispanie, aan

Crassus Syrie tot provincie gegeven en

bergtop gelegen citadel. De bouwvallen j (Oct. 45) tot consul benoemd en met

der meer dan eens door aardbeving
geteisterde stad dragen den naam van
Gjoesel-Hissar bij Aidin.
Trapezus, Teaze^ovs 1) Stad in
Z.-Arcadie aan de rivier Alphéus. —
2) Nu Trebisonde, kolonie van Sinópe,
beroemde handelstad op den O. hoek
der N.kust van Klein-Azie aan den
Pontus Euxinus , bereikte onder de
Romeinen een hoogen trap van bloei ,
werd denklijk door Pompejus tot een
vrije stad verklaard , door Trajanus tot
hoofdstad van Pontus Cappadocius verheven en door Hadrianus van een rui mere en betere haven voorzien. Sedert
nam zij gestadig in welvaart en rijkdom
.

de toezegging der provincie Azie begunstigd. Desniettemin was ,hij een
der hoofdpersonen in de samenzwering
tegen zijn weldoener, na wiens dood
(44) hij als proconsul naar de prov. Azie
vertrok , Brutus en Cassius met geld
ondersteunde en Febr. 43 door Dolabella
te Smyrna in zijn bed gedood werd.
Trebula, stad in Campanie nabij

Suessula en Combulteria , nu Treglia.
In 't sabijnsche land lag T r e b u l a
M u t u s c a nabij Reate en T r e b u 1 a
S u f f e n a, onzeker waar.
I Tremilae , Toeµ'2at , -G/%s6S , minder
juist Termilae (zie aid.) = Lydiers.
Tréres , Tjes , thràcische nomatoe , viel onder de regeering van Va- I denstam op de N. helling van den
lerianus voor korten tijd de Gothen in Scomius woonachtig , die de Halys
handen en werd door Justinianus, zoo- overtrok, Sardes veroverde en Magveel noodig , versterkt. Gedurende de nesia verwoestte.
kruistochten speeldeTrapezus eene hoofd Tres tabernae , station bij rom.
rol en behoudt tot op den huidig; en dag straatwegen , 1) in Latium aan de Via
nog altoos hare vroegere belangrijkheid. I Appia, tusschen Arieia en Forum Appii,
Trasiménus lacus, nu lago di Peru- — 2) in Gallia Cisalpina, tusschen Piagia, meer in Etrurie tusschen Clusi- I centia en Mediolánum.
um en Perusia, door de overwinning I Trétus, Tonzós „doorboord," berg
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Treveri.

en bergpas in Argolis tusschen Mycene
-en Neméa, met vele holen en kloven
(van waar de naam) .
Trevéri , -in i , machtige volkstarn in
Q allia Belgica , met de Romeinen bevriend en door uitmuntende ruiterij beroemd, W.waarts van den Rijn tot aan
de Remi woonachtig, met ,de hoofdstad
Augusta Trevirorum (nu Trier),
rom. kolonie , op den rechteroever der
Mosella (Moezel) gelegen en tot in den
lateren keizertijd door handel , rijkdom
en geleerdheid eene der aanzienlijkste
steden ten N. der Alpen. Nog zijn er
vele bouw- en kunstwerken over.
Triballi, T of a)ioí, machtige en ver
uitgebreide volkstarn in Thracie en wel
in 't W. gedeelte van Beneden -Moésie
(tegenw. Servie en 't aangrenzende gedeelte van Bulgarije) langs den Ister
woonachtig.

Tripolis.

Tricorii , ligurische volkstam in Galha Narbonensis, ten N.O. van de Vo
-contiers
aan de Alpen.
Tridentum , hoofdstad der T r i d e nt 1 n i in Raetie aan de rivier Athésis
(Adige) en den Alpenweg, die naar
Verona leidt; nu Trento.
Triginta tyranni,

of Toaáxovra.

1) De 30 oligarchen, die door Lysander (404) te Athene met het opperbevel
bekleed , een schrikbewind voerden en
na 7 maanden door Thrasybülus (403)
verdreven werden. — 2) Met dezen
naam werden , op het voorbeeld van
Trebellius Pollio , zeer te onpas bestempeld de tegenkeizers en kroonpre
zijn hoogst 18-20 in-tend,iop
getal, onder de zwakke regeering van
Galliénus, aan alle zijden 't rom. rijk
in rep en roer brachten.
Trimérus, grootste der 5 eilanden
van Diomédes (zie ald.) , nu Tremiti.
Trinacria, -cris = Sicilia (zie ald.).
Trinobantes, een der voornaamste
volkstammen op de O.kust van Britannie (tegenw. Essex en Suffolk) met de
hoofdstad Camalodünum (Colchester met

Triboci , -es „heuvelbewoners ", germaansche volkstarn in Gallia Belgica
tusschen den mons Vogèsus (Vogesen)
en den Rijn in den omtrek van Argentorátum (Straatsburg).
Triboniánus, uit Sida in Pamphylie,
beroemd jurist onder Justinianus, wien vele oudheden).
hij tot de samenstelling van 't zoogeTriocala, rà TTtdxa, a, bergvesting
naamde Corpus iaris civilis uitstekende in 't W. van Sicilie , nabij de rivier
diensten bewees.
Crimi sus.
Trieála, latere naam van Tricca.
Triones. Zie ARQTOS.
Tricasses , volkstam in Gallia LugTriopëis , = Mestra, dochter van
dunensis tusschen de Sequána (Seine) Erysichthon, den zoon van den thesen Matrona (Marne) , ten O. van de salischen koning Triopas.
Senonen , met de hoofdstad AugustoTriopium, Tncórzcov, nu kaap Crio,
bóna (Troyes).
voorgebergte bij Cnidos in Carie , de
Tri casti n i , volkstam in Gallia Nar Z.westelijkste uithoek van Klein-Azie,
Vo -bonesituchdCavrne waar bij gelegenheid van 't dorische
(smalle strook lands tusschen-contiers bondsfeest wedspelen ter eere van
de Drome en Isère) , met de hoofdstad Apollo (T tó rtos) gevierd werden.
Augusta Tricastinorum (Aouste
Triphylia, T upv ta, zuidelijkst dismet uitgestrekte bouwvallen).
trict van Elis tusschen den Alphéus ten
oude,
nu
Trikkala,
Tricca, T txxa,
N. en de Neda ten Z. , naar de 3
kleine stad van Hestiaeótis in Thessalie volkstammen der Epeërs, Cauconen en
aan de rivier Lethaeus, ten N. van den Paroreaten aldus geheeten, met de
Penéus , met den oudsten en beroemd - hoofdstad Pylos.
sten tempel van Asclepios aan den voet
Tripolis, T n'2ro),cs ,,driestad." 1)
van den Pindus.
Stad aan de rivier Maeander, ten W.
in
vlek
Triehonium , Tocxwvtov,
van Hierapólis , op de grenzen van
Oud -Aetolie, ten O. van Lysimachia Phrygie, Carie en Lydie , nu Kasj
nabij 't meer T r i c h ó n i s (Teixcovis Yeniji. -- 2) Kasteel op de kust van
2í uvij) , bij het tegenw. Gavala.
Pontus, ± 8 geogr. mijlen O.waarts

Troas.

Triptolemus.
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kinkhoorn (xoyx97 , concha)blazende,
de opgeruide golven tot bedaren brengt
(van daarrvziis , canorus) . Niet zelden is er sprake van meerdere Tritons,
die onder vreemdsoortige gedaante,
doch over 't geheel van boven als menschen, van onderen als visschen voorgesteld worden.
Triton , Tgircwv , naam bij uitn. van
2 rivieren, die door de mythe in ver band gebracht worden met de geboorte
van Pallas Athene (deswege TOCroyÉvata geheeten) , de eene in Boeotie,
die nabij Alalcoménae in 't meer Copáis
valt , de andere op de N.kust van Libya
(nu El Hammah in 't Z. van Tunis)
die N.waarts door 't meer T r i t ó n i s
(T 1r(ovis, nu Sjibkah-el-Levdjah) vloeit
en zich in de binnenste kom der kleine
Syrte bij Tacape uitstort (ook wel in
Mauretanie of in Cyrenaica gezocht).
Tritonia, bijnaam van Minerva bij
^,Tergilius.
Tritónis . Zie TRITON.
Trivia, bijnaam van Diana wegens
hare drievoudige natuur (Diana, Be cate , Lucina) of als godin der drie sprongen , soms met 3 aangezichten

van kaap Zephyrium , aan een gelijknamige rivier, nu Tireboli. — 3) Zeeen handelstad op de N.kust van Phoenicie , bestaande uit 3 afzonderlijke
binnen eigen muren besloten, doch onder één bestuur vereenigde steden, door
Tyrus, Sidon en Arádus gesticht, om
er de bondsvergaderingen te houden;
nu Tripoli, Tarabolos. — 4) Gewest
op de N.kust van Africa (zie SYRTICA
REGIO) . — 5) Bergstreek van Pelagonia in Thessalie met de 3 steden A zórus, Pythium en Doliche. — 6) Landstreek in Arcadie, N.W.waarts van
Tegéa , met de 3 steden Callia , Dipoena en Nonacris. — '7) Landstreek
in 't N.W. van Laconie , die aan 't gebied van Megalopolis grensde.
Triptolémus, T tz ri)uos, zoon van
Celéus, den koning van Eleusis, lieveling van Deméter, werd wegens de
uitvinding van den ploeg en de ver
breiding van den landbouw als eenig
weldoener der menschen bovenal in de
eleusinische mysterïën vereerd.•Op hare
zwerftochten door Celeus gastvrij ontvangen , gaf Demeter uit erkentenis
zijnen zoon Triptolemus een met gevleugelde draken bespannen wagen en voorgesteld (tergemina). Zie HECATE.
zaadkorrels van koren en veldvruchten,
nu Trevico, stadje der
Trivicum,
ten einde over de geheele aarde den Hirpiniers in Samnium aan de Via
landbouw en den dienst der godin bekend te maken. Na zijn terugkeer Appla•
Troádes, Te wá3ss, -cd^ss, trojaanwerd hij door Demeter met de opper
m-acht te Eleusis bekleed en stelde sche vrouwen.
Troas , TOawac , TOoc' , gebied der
't feest der Thesmophoria in. Te Athene
en te Eleusis waren standbeelden en stad Troje , strook lands in 't N.W.
van Mysie in Klein-Azie , aan de Aetempels van Triptolemus.
geïsche zee en den Hellespont , ter
Triquetra = Sicilia.
lengte van ± 10 geogr. mijlen tusschen
stad
in
Phocis
1)
T^otraca,
.
Tritaea
kaap Lectuur ten Z. en 't grondgebied
linkeroever
van
den
Cephisus
op
den
van Abydos en Dardánus ten N, , ter
p
en nabij de grens van Locris. — 2) breedte van ± 8 geogr. mijlen tot aan
eene
der
12
achaeïsche
bondTetvaía ,
den berg Ida uitgestrekt , een golfsteden op de grens van Arcadie.
achtig glooiende vlakte door de N.W.
Tetzoyeveta, bijnaam van Pallas takken van den Ida en door de rivierAthene. Zie TRITON.
tjes Satnióis , Rhodius , Scamander,
Triton , Tet'uov, zoon van Poseidon Simóis en Thymbrius doorsneden. De
en Amphitrite (of Celaeno) , bij welke fraaigebouwde en sterkbemuurde hoofd hij in een gouden paleis op den bodem stad Troje of Ilium lag in 't, door de
der zee of volgens Homerus te Aegae rivieren Scamander en Simois ingeslowoont, bij latere dichters trompetter I ten gedeelte der vlakte aan den voet
van Poseidon, die op paarden of zeemon- eener hoogte (nu Callicolone) van den
sters over de zee rijdende en op een Ida, op welke de burcht Pergámus
,

-

-

-

Trocmi.

Trosmis.

(IIggya uos , rà Hépya,ua) stond. Deze
stad werd in den trojaanschen oorlog,
onder de regeering van Primus , na
een 10jarig beleg door de Grieken verwoest. Later verrees er, onzeker wanneer, een tweede Troje, door de Aeoliers gesticht, Nieuw -Ilium (Nsov'72tov) geheeten, dat een tijd lang gering
van omvang bleef, doch door Lysimáchus ± 300 vergroot en versterkt, door
Sulla en bovenal door Caesar, Augustus
enz. met bijzondere voorrechten begunstigd werd en dientengevolge zich tot
een bloeiende stad, haren eeuwenheugenden naam waardig, verhief. Wat
de ligging van Nieuw-Illium betreft,
in de oudheid heerschte der algemeene
overtuiging, dat het op den bodem
van 't oude Ilium stond , totdat ± 170
de alexandrijnsche geleerde Demetrius
van Scepsis (door Strabo gevolgd) de
bewering opperde dat , om redenen aan
de localiteit en aan de Ilias ontleend,
Oud -Ilium verder Z.O.waarts gezocht
moest worden op de hoogte der 'IAtswv
;<coMi (dorp der Iliërs) , die 3J stadiën van Nieuw -Ilium , 5 stadiën van
den Simois verwijderd lag (± 1 uur
N.O.waarts van het tegenw. Boenarbasji op den Balidagh) : een gevoelen, dat door de nieuwere geleerden
vrij eenstemmig als 't eenig ware aangenomen werd. In den jongsten tijd
is evenwel uit de opgravingen van
Schliemann (1871-83) gebleken, dat
Oud- en Nieuw -Ilium beide onder de
puinhoopen van Hissarlik (Asarlik)
„burcht", W.waarts van 't dorp Tsjiblak bedolven liggen. Door de later
voortgezette opgravingen (1893-94)
werd het werklijke Troje der Ilias, dat
Schliemann zich overtuigd hield in de
tweede laag van bouwvallen gevonden te
hebben, met onbetwijfelbare zekerheid
in de zesde laag van boven aan 't licht
gebracht. De inwoners heeten T r ó e s
(T^oci,Es , Troiani) , T e u c ri (Tei eeot),
Dardanidae (dapbavícat) naar de
koningen, die achtereenvolgens in Troas
regeerden.

oude hoofdstad van 't smalle in 't Z.O.
van Argolis langs de Saronische golf
gelegen T ro e z en i a (Teocvía) , met
eene haven Pogon op de O.kust vlak
tegenover 't eiland Calauria, stelde zich
in den tweeden perzischen oorlog moedig
voor de grieksche vrijheid te weer en
ging later, als een speelbal of prooi der
in Griekenland elkander beoorlogende
partijen, van de eene hand in de andere
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over.

Trogilus, Twye%os, bocht in 't N.
der stad Syracuse , bij Livius T r o g i -

liorum portus.
Troglod tae, TewyAo5vrae „grot

-

bewoners," algemeene naam van halfwilde volkstammen , als op den Caucásus, in Moesie enz. , meer bepaaldelijk
van de bewoners der W.kust der Arabische golf in Aethiopie (die van daar
TOwy^ oóvrcxn , Troglodytice heet).

Trogus, Pompeius . Zie POMPEIUS
TROGUS.

Troia, Tooól , -a. 1) Hoofdstad van
Troas ; ook Troas (zie aid.). — 2)
Stad van Chaonie in Epirus , door Helénus gesticht. — 3) Vlek in 't land der
Venéti aan de Adriatische zee , door
Antènor , die er landde , zoo genoemd.
Troilus, Tecot2os, zoon van Priámus en Hecabe, viel op jeugdigen leeftijd onder de speer van Achilles.
Troiugénae , = Romeinen , als waren ze van troj. afkomst.
Troph onius , Togxcvvtos , zoon van
Erginus, broeder van Agamèdes (zie
aid.) , werd na zijn dood als een onder
vereerd in een diepe grot-ardschego
bij Lebadèa in Boeotie , in welke de
pelgrims , na de noodige voorbereiding
door vasten, reiniging en offers, onder
allerlei geheimzinnige cei emonies des
nachts bij een steile ladder afdaalden,
om er door stemmen of visioenen de
openbaringen van 't orakel te vernemen.
TrOs , Teths , zoon van Erichthonius
en Astyó&he, kleinzoon van Dardánus,
koning van Phrygie, naar wien de stad
Troje genoemd is, gehuwd met Callirrhoe en vader van Ilus, Assarácus
Troemi . Zie GALATIA.
en Ganymèdes (zie aid.).
TrOes. Zie TROAS.
Trosmis, Teoauls , stad in Beneden
aan den Donau.
-Moesi
Troezen, Teocv, nu Dhamala,

Trossulum.

Tullius.

Trossulum , nu Trosso , stad in Etruie, 22 uur van Volsinii.
Trotilum , Teoírt2ov, stadje op Sicilie O.waarts van Megára Hyblaea,
nabij de rivier Pantacyas, nu Trontello.
Truentum , stad in Picenum aan de
rivier T r u e n t u s (Tronto) met een
havenfort op de kust.
Trutulensis portus , haven aan de
N.O.kust van Britannie, nabij de baai
Taum (Tay).
Tryphon , T n pcov , van Apaméa,
veldheer van den syrischen koning Alexander I Balas, wiens tweejarigen zoon
hij (145) met geweld van wapenen
tegen Demetrius II Nicdtor verdedigde
-en op den vaderlijken troon bevestigde.
Na den dood van dezen (137) wierp hij
zich zelf tot koning van Syrie op en
kocht de gunst der Romeinen , die hem

Tullia. 1) Zie TULLIUS, Servius.
— 2) Dochter van M. Tullius Cicero
en Terentia , Aug. 76 geboren , de
troost en toeverlaat van haren vader , tot
wiens bittere smart zij na een verre van
gelukkig huwlijksleven Febr. 45 stierf.
Tulliánum, vunzig kerkerkot, vol gens de overlevering door koning Ser vius Tullius diep onder den grond uitgegraven en opgemetseld ter vergrooting
van den Career Mamertinus aan den
voet van den capitolijnschen heuvel;
tegenw. bidkapel der kleine kerk San
Pietro in Carcere.

-
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Tullius Cieéro , M. Zie CICERO.
Tullius , S e r v i u s, Rome's zesde koning, wiens leven en regeering voor
een deel in blijkbare verdichtselen gehu l d is. Zijne moeder Ocrisia was
eene krijgsgevangene uit Ocriculum en
slavin van Tanaquil, de gemalin van
koning Tarquinius Priscus. In 't paleis
geboren , werd het kind door wonderteekenen eene grootsche toekomst voorspeld. Als een lieveling van goden en
menschen in deugd en wijsheid opgegroeid , ontving hij , benevens een aandeel in de regeering, Tullia, de dochter van Tarquinius, ten huwelijk. Toen
deze gestorven was, wist Tanaquil zijn
dood voorloopig geheim te houden en
door die kunstgreep haren schoonzoon
in 't bezit van den troon te stellen.
Door de bekrachtiging des volks tot
koning uitgeroepen , nam hij doortastende maatregelen van algemeen belang,
vergrootte 't stadsterritoor en verhoogde
langs vreedzamen weg- 't gezag van
den rom. staat. Vooreerst dan regelde
hij 't belastingstelsel en de dienstplichtigheid, beide naar gelang van 't
vermogen , dat voortaan, evenals vroeger de geboorte , over den staatkungen invloed der in 5 evenredige klassen
verdeelde burgerij besliste, waardoor,
als rechtstreeksch gevolg, 't stem- en
kiesrecht, tot dusver uitsluitend aan
de patriciers voorbehouden geweest,
eveneens aan de plebejers toegekend
werd; ten tweede voegde hij 3 heuvels

uit politiek oogluikend lieten begaan,
doch vluchtte 34 voor Antiochus VII
naar A rmenie , waar hij weldra stierf.
Tubéro , A e 1 i u s. 1) Q. , zusterszoon van Scipio Africanus Minor,
rechtsgeleerde en redenaar van streng
stoïcijr,sche beginselen , staatkundige
vijand der Gracchen, een der sprekers
in Cicero's werk De republics. — 2)
L., boezemvriend en zwager van Cicero,
beminnaar van letteren en wijsbegeerte,
werd 49 door den senaat als praetor naar
Africa gezonden , doch door zijn voor
teruggewezen. —-ganerQ.Lius
3) Q. , zoon des vorigen , klaagde tegen
't einde van 't jaar 46 Q,. Ligarius (zie
aid.) bij Caesar aan, verwierf zich echter den meesten naam door zijn rechtsgeleerde werken.
Tucca , P 1 o t i u s, rom. dichter, die
met L. Varius de onafgewerkte Aeneis
van beider vriend Vergilius, hun door
dezen bij zijn vroegtijdigen dood vermaakt, op nadruklijk verlangen van
Augastus hier en daar verbeterd, doch
zonder toevoegsels uitgaf.
Tuder, nu Todi, oude stad in Umbrie
op een heuvel, aan den straatweg van
Mevania naar Rome, later rom. kolonie.
Tuisco, volgens Tacitus de uit de (den Q,uirinális, Viminális en Esquilinus)
aarde geboren, in oude liederen ver - bij de 4 vroegere en vereenigde ze tot
heerlijkte god en stamvader der Ger - de w•bs septicollis , ingesloten door een
muur, van welke nog overblijfselen
manen.
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Tullus Hostilius.

Turoni.

aanwezig zijn; ten derde bracht hij een
staatkundig verbond tusschen Rome
en de overige steden van Latium tot
stand en stichtte tot gedenkteeken van
dit heuglijk feit een tempel van Diana
op den Aventijn. Wegens zijne vrijzinnige staatshervorming bij de patritiers gehaat, werd Servius Tullius door
den toeleg van zijn schoonzoon L. Tarquinius, die zich aan 't hoofd der misnoegden stelde om 't leven gebracht.
In deze samenzwering speelde naar
luid van 't volksverhaal, 's konings
dochter Tullia een gruwelijke rol. Zij
had zich door den moord van haren
echtgenoot Arruns en van hare zuster,
de gemalin van L. Tarquinius, tot een
huwelijk met dezen den weg gebaand.
Op haar aandrijven eigende Tarquinius
zich in den senaat met woord en daad
de rechten der kroon toe; Servius, die
van dezen aanslag verwittigd toesnelde
om zijn wettig gezag te doen gelden
mishandelde hij wreedaardig en liet
hem op weg naar huis afmaken de
nog snoodere dochter reed met haren
wagen in triomf over 't bloedig lijk.
Sedert droeg de straat den gevloekten
naam van vicus sceleratus. De nagedachtenis van den door de legende verheerlijkten Servius Tullius bleef bij de
plebejers hoog vereerd.
Tullus Hostilius, Rome's derde koning, die, naar de overlevering, door
aanhoudende oorlogen den naam en 't
grondgebied der stad uitbreidde. 't Pleit
over de oppermacht met Alba Longa,
de tweede stad van Latium werd onder zijne regeering door het tweegevecht der Horatiussen en Curiatiussen
ten voordeele van Rome beslecht. Na
de overwinning op Fidenae en Veji
liet hij Mettius Fuffetius, den dictator
van Alba tot straf voor een beraamd
verraad vierendeelen
de stad zelve
verwoesten en plantte 't volk gedeeltelijk naar Rome op den berg Caelius
over. Niet minder geluk vergezelde
hem op een veldtocht tegen de Sabijnen;
doch onder de wapenen oud geworden
keerde hij zich, naar luid der legende,
door stemmen uit den hemel en door
andere teekenen gewekt, tot rust en
vrede, tot gebed en boete. Te midden
,

,

,

;

,

,

,

van geheimzinnige ceremonies, waar mee hij Jupiter Elicius poogde te bezweren, werd Tullus door 't bliksem vuur van den verbolgen god met zijne
woning verteerd.

Tunes, -is, nu Tunis, sterk bevestigde stad op de N.kust der rom.
provincie Africa, in de kom der Carthaagsche golf, 10 rom. .mijlen Z.W.waarts van Carthago.
Tungri germaansche volkstam die
over den Rijn trok en in Gallia Belgica
't land der Eburonen (tusschen Schelde
en Maas) innam, met de hoofdstad
Aduaca (Tongeren).
Turdetáni machtigste volkstarn in
Hispania Baetica aan weerszijden der
Baetis (Guadalquivir) W.waarts tot
de grens van Lusitanie uitgebreid.
Zij stonden in hoogere geestontwikkelink boven de overige Hispaniers;
diensvolgens werden ze 't gemaklijkst
volkomen geromaniseerd en door de
Romeinen later met het ius Latii begiftigd.
g„
Turduli met de Turdetanen ver wante volkstam, 0.- en Z.waarts van
,

,

,

,

,

,

,

dezen woonachtig.

Turffa, -um nu Guadalaviar, kust rivier van Hispania Tarraconensis in
't gebied der Edetanen bekend door
't gevecht tusschen Cn. Pompejus en
,

,

Sertorius (proelium Turiense).
Turnus, zoon van Daunus en Venilia,
broeder van Juturna, koning der Rutuliers, wien Lavinia de eenige dochter
van koning Latinus, door hare moeder
Amata tot gemalin beloofd was. 'Toen
zij echter, ingevolge een orakel van
Faunus dat ze voorbestemd was aan
door
een vreemdeling te behooren
haren vader aan Aenèas, die uit Laurentum gezanten tot hem zond, gegeven
werd trok Turnus met Mezentius
,

,

,

,

,

verbonden tegen dezen te velde vocht
als een dappere held en verloor zijn
jeugdig leven in een tweegevecht met
Aeneas. De lotgevallen van dezen oor log maken den inhoud van de laatste
boeken der Aeneis uit.
,

,

Turoni, -es, volkstam in Gallia Lugdunensis (in tegenw. Touraine) aan de
Liger (Loire) met de hoofdstad Caesa,

Turpilius.

Typhon.
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rodunum , later T u r o n i (nu Tours). tere vijand Amphiaráus sloeg, om zulks
Turpilius , rom. blijspeldichter, tijd- te verhoeden , Melanippus 't hoofd af
genoot van Terentius , die met talent
stukken der midden- en nieuw -attische
comedie , met name van Menander, in
't latijn bewerkte.
Turns „toren.' 1) Hannibalis,
kasteel op de kust van Byzacene , in
't gebied van Carthago, denklijk tusschen Acholla en Thapsus , waar Hannibal naar Antióchus d. G. onder zeil
ging. — 2) Stratónis . Zie CAESAREA .
Tusci , Tuscia . Zie ETRURIA.
Tuse ilum , eene der oudste en voornaamste steden van Latium , 10 geogr.
mijlen Z.O.waarts van Rome , op eene
rij van heuvelen (Tusculani montes) ,
te midden eener bekoorlijke natuur gelegen , volgens de mythe door TelegOnus, den zoon van Odysseus en Circe,
gesticht. De oude Cato was er geboren.
In den omtrek bezaten rom. grooten
prachtige villa's ; ook Cicero , die er
de Tusculancze Disputationes opstelde.
Bouwvallen der stad op een berg 0.waarts van Frascati.
Tuscum mare = Tyrrhenum mare.
Tusdra = Thysdrus.
Tyána, zá Tvava, sterke stad in
't Z. van. Cappadocie, aan den N. voet
van den Taurus gelegen, geboorteplaats
van den wonderdoener Apollonius ; nu
Kiz Hissar met bouwvallen.
Tyehé, Tvxn . 1) Godin van 't goed
geluk, bij HesiOdus eene der Oceaniden , bij Pindárus eene der Moeren,
dochter van Zeus, werd in kunstwerken met zinrijke attributen voorgesteld.

-- 2) Zie SYRACUSAE.

Tydeus, Tvóa3s , zoon van den caly-

donischen koning Oeneus en Periboea.,
vluchtte ten gevolge van een onvoorbedachten manslag naar Argos, werd er
door Adrastus van de bloedsmet gezuiverd en huwde zijne dochter Deipyle,
bij welke hij den dapperen Diomédes
verwekte. Hij vergezelde Adrastus op
den tocht tegen Thebe en werd door
Melanippus, wien hij echter nog doodde,
zwaar gewond. Terwijl hij lag te zieltogen, naderde de godin Athene met
een van Zeus afgebeden geneesmiddel,
om hem onsterflijk te*maken. Zijn bit-

en bracht het aan Tydeus, die 't kloofde
en de hersenen verslond ; op welk gezicht Athene van afgrijzen terugdeinsde
en Tydeus aan zijn lot overliet, zoodat

hij stierf.

Tydides, Tv^e tns, Diomédes als
zoon van Tydeus.
Tylus , Ts52os , parelrijk eiland in de
Perzische golf, vlak vóór Arabie.

Tymphé, Tv ugni, met den Lacmon
;

samenhangend gebergte op de grenzen
van Epirus , Macedonie en Thessalie.
berg
i
Tymphrestus, Tv,upjozós,
van Dryópis in Thessalie , Z. tak van
den Pindus , met de bronnen van den.
Sperchéus; nu Veloekhi.

Tyndarèos , - us , TvvóaQecow; , zoon

van Oebálus en de nimf Batia of Gorgophóne, vluchtte, met zijn broeder
Icarius door hun halfbroeder Hippocon en diens zonen uit Sparta verdreven, naar Aetolie, waar hij koning;
Thestius, die hem zijne dochter Leda
ten huwelijk gaf, in de oorlogen tegen
zijne naburen hielp , werd later door
Herácles op den troon van Sparta her-

steld en droeg na den dood van Castor
en Polydeuces de regeering aan zijn
schoonzoon Meneláus over. Aangaande
de kinderen van Tyndareos zie LEDA
en

DIOSCURI.

Tyndaridae. Zie DIOSCURI .

Tyndáris, Tvv3aís. 1) Heléna of
Clytemnestra, als dochters van Tyndaréos. — 2) Stad op de N.kust van
Sicilie aan een gelijkn. kaap, even ten
W. van Messána, door Grieken (396)
gesticht, later half door de zee ver
-zwolgen;uTidar.
Typhoeus . Zie TYPHON.
Typhon , bij dichters T y p h ó e us,
Tvgqdiv, TvgpwrVc , gedrochtlijk wezen
uit den voortijd der wereld, persoonsverbeelding der ongebreidelde natuurkrachten, die onder en op de aarde 't
menschdom dood en verderf aanbrengen; in 't bijz. der vulkanische uitlosgebroken stormvlagen. -barstinge
Volgens de Ilias werd Typhon door
Zeus onder een berg in 't land derArimiers (in Cilicie of elders) aan ban-
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Typhonides.

Tyrus.

den gelegd , zonder zich te kunnen
losworstelen. Eeuwen later herhaalde
zich deze mythische voorstelling naar
aanleiding der vulkanische verschijnselen , die in de omstreken van Cumae
en Puteoli , op de Liparische eilanden
en op Sicilie schriktooneelen van verwoesting te weeg brachten , weshalve
Typhon in al zijn lengte en breedte
onder den Aetna als zijne legerstede
van daar bij Vergilius Typhois Aetna)
uitgestrekt ligt. Hesi idus schildert
Typhon met levendige kleuren als een
monster, 't laatst uit Gaea en Tartarus
gesproten, toegerust met weergalooze
kracht van handen en voeten , voorzien
van 100 drakenkoppen , die met donkere tongen lekken, uit de oogen vuur
spuwen en vreemd dooreengemengde ,
ijzingwekkende geluiden uitbraken ,
waarvan de geheele omtrek davert. Hij

bewaard gebleven , te schiften en algeI meen bekend te maken , waardoor aan
de wetenschap een groote dienst bewezen werd. — 2) Uit Phoenicie, leerling des vorigen , wiens naam hij aanI nam , eveneens krijgsgevangen slaaf,
te Rome door Cicero's gemalin Terentia
gekocht en vrijgelaten. Van de vele
geschriften , die hij over onderwerpen
van grieksche en rom. taal- en letterkunde opstelde, zijn nog alleen de titels
I bekend.
Tras, T5pas, later Danastris, nu
Dniester, rivier van Sarmatia Europaea,
die bij de grieksche stad T y r a s in
I den Pontus Euxinus valt, 900 stadiën
ten N. van den Donau.
Tyriaeum, Tvetaiov, nu Ilgoen,
I stad van Lycaonie, 20 parasangen W.waarts van Iconium.

(

zou heer en meester van goden en
menschen geworden zijn, had Zeus dit
niet met zijn donder en bliksem (bij
Vergilius T,p^ióia telg) verhoed. Na
een woeaenden kampstrijd, die hemel,
aarde en zee als in een chaos herschiep,
zoodat Hades in de onderwereld en de
Titanen in den Tartarus sidderden en
beefden, zonk Typhon eindelijk verpletterd ineen , terwijl door den gloed
van zijn adem de aarde rondom als
gesmolten metaal in lavastroomen wegvloeide. Zeus slingerde den aartsgeweldenaar in den Tartarus , van waar
hij nog altijd de doodelijke uitwerkselen zijner verbolgenheid aan de bovenwereld gevoelen doet. Met de afgrijs-

lijke Echidna vereenigd, was Typhon
de vader van gelijksoortige wanschepsels (zie ECHIDNA' .
TyphonÏdes, de Harpijen, als dochters
van Typhon.
Tyrannio , Tvoavvicov. I) Grieksch
taalgeleerde van Amisus in Pontus ,
krijgsgevangene van Lucullus in den
mithradatischen oorlog, die te Rome
door Murena vrijgelaten , door zijn
onderwijs aanzien en vermogen verwierf. Tyrannio en de peripatetische
wijsgeer Andronicus uit Rhodus beijverden zich, om de geschriften van
Aristotéles, in de door Sulla naar Rome
overgebrachte boekerij van Appellicon

Tyrli, Tt5 toi, inwoners van. Tyrus;
bij grieksche en rom. dichters ook
Phoeniciers.

Tyritae , Tvei-cat (op de munten
Tv^Oavoí), volgens Herodótus grieksche
kolonisten (denklijk van Milètus) aan
den mond der rivier Tyras (zie aid.),
in den omtrek der tegenes. stad Akjerman.

I

Tyrrhëni, Tyrrhenia . Zie ETRURIA.

Tyrrhénum mare = Inférum mare

I (zie aid.) , naar Tyrrhenie (Etrurie) geI noemd , nu Toscaansche zee.
I Tyrrhéum = Thyreum.
Tyrtaeus , Tvezaios, van Aphidnae,
I volgens 't gewone, met recht betwijfelde verhaal een kreupele schoolmees ter, die door de Atheners, om voor
jde leus aan 't bevel van 't orakel te
voldoen, in den tweeden messenischen
I oorlog als aanvoerder naar Sparta gezonden werd. Door bezielde krijgsI liederen {`Yrro jxat, 'E,4az^eta) deed
I hij den uitgedoofden moed herleven,
I zoodat weldra de kans geheel ten voor I deele der Spartanen keerde. Behalve
I van de genoemde gedichten bestaan
nog fragmenten eener politieke elegie
f van Tyrtaeus .Evvo^uía.
I Tyrus, Típos, eig. Sór „de rots",
I Tsor in 't 0. T., eene der grootste,
cudste en vermaardste koopsteden van
Phoenicie, die hare moederstad Sidon

Tyrus.

Ufens.
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in handel en, nijverheid , in land- en temin kort daarna (315) 14 maanden
zeemacht , in luister en pracht ten eenen- tegen Antigonus van Syrie pal en bleef
male overvleugelde. Z.waarts van Sidon nog eeuwen lang door hare purperverop een nabij de kust gelegen rots- werijen en glasfabrieken een ongemeene
eilandje gesticht, was zij als 't ware welvaart genieten, terwijl de vooral
op een ongenaakbaren troon gezeteld, door de mededinging der Grieken vroedoor een 150 voet hoogen en evenredig ger reeds vervallen zee- en handels
muur omsloten en in 't bezit macht door de stichting van Alexandrie-bredn
van 2 havens. Onder hare talrijke ko- onherstelbare afbreuk leed. Onder de
lonies , die over de eilanden en langs de Syriers en de Romeinen werd Tyrus,
Z.W.kusten der Middell. zee tot in 't ter eer van haar roemrijk verleden, tot
verste W. van Hispanie verspreid wa- eene vrije stad met eigen municipaal
ren, spande Carthago (zie aid.) de bestuur en onder Sevérus tot eene rom.
kroon. Tyrus stond als beheerscheres kolonie met latijnsch recht verheven.
der zee op den hoogsten trap van in- Als oppersten god vereerden de Tyriers
en uitwendiger bloei tijdens de regee- van ouds her Melcarth (Baal) , wiens
ring van Hiram I (969-936) , die o. a. prachtige tempel, volgens een bericht
Salomo hulp verleende tot handelstoch- bij Herodotus, + 2750 gesticht was. De
ten als naar Ophir (Z.-Arabie) en tot geringe overblijfselen der oude stad
de stichting van zijn paleis en van den I bevinden zich in het tegenw. vlek Sór of
tempel te Jeruzalem. Op den duur Sur. Met Tyrus wordt gew. in één adem
tegen 't wapengeweld der oostersche genoemd 't op 't vasteland er tegen veroveraars niet bestand , werd ze ± over gelegen P a 1 a e t y r u s (Haílat802 aan Assyrie cijnsbaar , 575 na eene, Zveos „Oud-Tyrus") , bij latere auteurs
als 't heet, 13jarige belegering van Ne- vermeld als de stad, die de Tyriers oor
aan Babylonie en onder- spronklijk bewoonden, doch na verloop-bucadnezr
wierp zich met geheel Phoenicie vrijwil- van tijd veiligheidshalve of waarom ook
lig aan Cyrus. Alexander d. G. had 7 verlieten , om zich op 't naburig eimaanden noodig, om met behulp eener landje te vestigen : een verhaal, dat
vloot van 220 bodems en door middel op losse onderstellingen berust en zich
van een tusschen de kust en 't eiland gereedelijk uit de toevallige of hoe
opgeworpen dam, die nog aanwezig is, dan ook ontstane gelijkheid van naam
de tot het uiterste verdedigde stad te verklaren laat. De breed uitgemeten
bemachtigen (332). Hoe fel ook door belangrijkheid van Oud -Tyrus en de
dit zwaar beleg en de gevolgen der traditioneele benaming van Nieuw-Tyverovering geteisterd, stond ze desniet- rus mist allen historischen grond.

U.
Ub i , germaansche volkstam aan den véri overgebracht. Hunne hoofdstad
rechter Rijnoever (van Lahn tot bene- Oppidum Ubiorum werd sedert 50 n. C.
den Keulen) , met de Romeinen be. Colonia Agrippinensis geheeten naar
vriend en deswege bij hun germaansche Agrippina, de gemalin van keizer Claustambroeders gehaat, door Agrippa (37) dius, die daar geboren was.
op hun eigen verzoek, om van de aan-Ufens, nu Uffente , rivier in Latium,
houdende vijandelijkheden der Sueben die met den Ama.sénus vereenigd tusontslagen te zijn, aan de overzij der schen Circeii en Tarracina in de tyrrivier naar Gallie in 't gebied der Tre- rheensche zee valt.
28
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Usipetes.

Uffugum.

Uffugum , stad in Bruttium , tusschen Scylacium en Rhegium.
Ulixes = Ulysses.
Ulpia gens. Uit dit weinig bekende
geslacht , dat in de door den ouderen
Scipio in Hispanie gestichte kolonie
Italica te huis behoorde, is keizer Trajanus gesproten ; van waar de door
dezen te Rome gestichte Ulpia basilica en Ulpia bibliotheca den naam
dragen.
Ulpi2nus, Domitius, van Tyrus,
een der beroemdste rom. rechtsgeleerden , vriend en raadsman van Alexander
Sevérus, onder wien hij meer dan ééne
der hoogste waardigheden met eer bekleedde. Als praefectus praetorio werd
hij wegens zijne handhaving der tucht,
na herhaalde opstanden, door de soldaten, die des nachts 't keizerlijk paleis
met geweld binnendrongen , overrompeld en voor de oogen van Severus
omgebracht (228 n. C.).
UItor „wreker," bijnaam van Mars,
wien Augustus een prachtigen tempel
op 't forum Augusti stichtte , nadat de
dood van Caesar op zijne moordenaars
gewroken was. Van dezen tempel zijn
nog overblijfselen aanwezig.
U 1 u b rae , onaanzienlijk stadje van
Latium , in den omtrek der Pontijnsche
moerassen , nu Cisterna.
Ulysses = Odysseus.
Umbria, 'Ogflgtxi , gewest van
Midden -Italie , ten N. door Gallia Cisalpina , ten O. door de Adriatische
zee, ten Z. door Picénum en 't Sa
-bijnschelad,tW.orEuie
begrensd, door de weleer machtige en
Midden-Italie van de Adriatische tot de
Tyrrheensche zee beheerschende, doch
later door de Etruriers ter eene en door
de Senonen ter andere zijde binnen
enger grenzen teruggedrongen Umbriërs bewoond. Umbrie werd door de
Romeinen ± 300 onderworpen en eerlang met het kustgebied der 283 eveneens overwonnen Senonen vergroot.
Umbro, nu Ombrone, eene der hoofd rivieren van Etrurie, valt bij een ge
stad in de Tyrrheensche zee. -lijkn.
Unelli. Zie VENELLI.
Urania, Ov'eavía „hemelsche". 1) Zie

MUSAE, — 2) Nimf, dochter van Oceanos en Tethys. — 3) Bijnaam van
Aphrodite , in tegenstelling van Aphrodite navói uos (zie ald.).

Uranidae, O3eavílat, Ovoav1covss,
de Titanen als zonen vanf Urános.
Uranos , OJeavós (Hemel) , in de
mythologie verpersoonlijkt als de opperbestuurder der wereld gedurende de
eerste godenregeering, volgens Hesiódus de zoon van Gaea (Aarde) en , met
deze vereenigd , de vader der Titanen,
der Titaniden, der Cyclopen en Hecatoncheiren (zie ald.), die zijne hem te
vervaarlijke zonen bij de geboorte weer
in den schoot der moederaarde verborg
en dientengevolge op aansporing van
Gaea door Cronos, den jongsten der Titanen, overrompeld en onttroond werd.
Urbigénus pagus. Zie VERBIGENUS P.
Urbinum. 1) Hortense, stad in
Umbrie op een steile ronde rots tusschen de rivieren Pisaurus en Metaurus, rom. municipium ; nu Urbino. —
2) Metaurense, stad in TTmbrie,
niet ver van de bronnen van den Metaurus, die haar bespoelt; nu Urbania.
Uria, bij Herodotus Hyria (`Yet'),
nu Oria , oude hoofdstad van Iapygie
in Calabrie aan den straatweg van
Brundisium naar Tarente.
U rÍ u m , stadje op de kust van Daunie in Apulie, nabij de gelijkn. golf

(Urias sinus) .
Urius , O ' tos , bijnaam van Zeus,

die de zeevarenden gunstige winden

(ov OOC) verleende, in 't bijz. door de
'

kustbewoners vereerd.
Urso , rom. kolonie in Hispania Baetica , sterke bergstad , 't laatste toevluchtsoord der Pompejanen, nu Orsuna.
Useana, hoofdstad en O. grensvesting der Penesten in Grieksch Illyrie,
nu Boscopoli.
Usipetes, germaansche volkstam,
die, met de Tencteren door de Sueben
verdreven, over den Rijn in Gallie
vielen en door Caesar met zware verliezen teruggeslagen werden. De overgeblevenen trokken naar den N. oever
der Luppia (Lippe) , waar ze door de
Sygambren opgenomen werden en de

Usipii.

Valentia.

Chatten tot naaste buren hadden. Later
verhuisden ze denklijk naar den Z. oever
der rivier; ten minste versperden ze
daar den uit het land der Marsen terugkeerenden Germanicus den weg. Voor
't overige bleven ze altijd met de Tencteren nauw verbonden en namen ± 70
n. C. deel aan de belegering van Moguntiácum (Maintz) .

landstreek van 't carthaagsche gebied
beloonden en tot hoofdstad der provincie
Africa verhieven. In den jugurthijnschen en in de burgeroorlogen speelde
Utica, ten gevolge van hare ligging,
een voorname rol , die met den zelfmoord van den jongeren Cato , die er
een laatste toevlucht zocht, eindigde.
Nu bouwvallen bij Boe -Sjater.
Uxama, stad der Arevaciers in Hispania Tarraconensis, nu Osma.
Uxellodunum , sterke stad der Cadurciers in Aquitanie, op een steilen,
bijna van alle zijden door eene rivier
(Oltis, nu Lot) omgeven berg (W.waarts van Cahors bij 't dorp Luzech,
volgens anderen minder juist Capdenac
of wel Puy d' Issolu) .
Ux i , O'^cot , roof- en krij gzuchtig
bergvolk langs de grenzen van Susiana.
en Persis tot naar Medie uitgebreid.

UsipÍi = Usipetes.

Ustica, lachende vallei nabij 't sa
landgoed van Horatius.
-bijnsche
Utica, eene der oudste en bloeiend
kolonies der Phoeniciers, op de-ste
N.kust van Africa gelegen, 27 rom.
mijlen N.W.waarts van Carthago verwijderd , nabij den W. mond der Ba
een voor handel bij uit--grádas,met
stek welgelegen haven. In den derden
punischen oorlog trok ze partij voor de
Romeinen, die haar met een vruchtbare
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Vacalus = Vahalis.
Vacca , bloeiende koopstad in 't N.
van Numidie, een goede dagreis Z.W.waarts van Utica, door Metellus in den
jugurthijnschen oorlog verwoest, later
als rom. kolonie herbouwd; nu Beja.
Vaccaei, volkstam in 't N. van Hispania Tarraconensis, Z.waarts van de
Cantabriers, W.waarts van de Celtiberen, tot aan den Durius (Duero) ,
met de steden Pallantia en Intercatia
(tegenw. Zamora, Toro, Palencia,
Burgos en Valladolid).
Vacuna, oud -sabijnsche landgodin
van rust en verpoozing, na den oogst of
na den krijgsdienst bij den terugkeer aan
den huishaard met een offer vereerd.
Vada „wadden." 1) S a b a t i a, reede
der stad Sabbata (Savona) , nu Vado.
— 2) V olaterrana, vlek in't moerassig kustgebied van Volaterrae, nu
Torre di Vado.

Vadimónis lacus, nu lago di Bassano, klein cirkelvormig meer in Etrurie met zwavelwater en vlottende eilanden, bij eene engte, waar de etrurische legers zich verzamelden, bekend
door de overwinning van Papirius Cursor (309) en van Cornelius Dolabella
(283) op de Etruriers behaald.
Vaga = V acca.
Vahális . Zie RHENUS.
Valens , keizer van 't Oostersch -rom.
rijk (364-378 n. C.), zoon van Gratiánus , wiens regeering door de invallen
van Gothen en Perzen en door hevige
kerktwisten verontrust werd, sneuvelde
bij Adrianopel tegen de Gothen.
Valentia. 1) Onder Theodosius naam
eener kortstondige provincie in 't N.
van Britannia, aan gene zijde van den
rom. muur. — 2) Nu Valencia, hoofdstad der Edetanen bij de rivier Turffa,
aan den straatweg van Carthago Nova
28*
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Valentinianus.

naar Castulo, later rom. kolonie. —
3) Nu Valence , stad in Gallia Narbonensis aan den Rhodánus (Rhone) , rom.
kolonie.
Valentiniánus. Dezen naam droegen
3 keizers van 't Westersch -rom. rijk.
1) I., rom. keizer (364-375 n. C.),
zoon van Gratianus , te Cibalis in Pannonie (321) geboren , verhief zich in
rom. krijgsdienst tot de hoogste rangen
en werd na den dood van Joviánus
door 't leger tot keizer uitgeroepen. Als
zoodanig liet hij zijn broeder Valens
't Oosten besturen, voerde met de grens bestokende Alemannen, Quaden en Sar maten zware oorlogen en stierf te Bregetio aan eene beroerte , terwijl hij de
afgezanten der Quaden gehoor verleende
(17 Nov. 375). — 2) II., rom. keizer
(375-392) , jongere zoon des vorigen,
volgde, nog pas 4 of 5 jaren oud, zijn
vader op , regeerde onder voogdij van
zijn broeder Gratianus, die 387 ver
werd, vervolgens van zijne-mord
heerschzuchtige moeder Justina en werd
392 te Vienna in Gallie vermoord door
den generaal Arbogastus, die Eugenius
op den troon bracht. — 3) III. , rom.
keizer (425-455) , zoon van Constantius III, een 6jarige knaap, voor wien
zijne onwaardige moeder Galla Placidia
tot haren dood (450) de teugels van
't bewind voerde, terwijl 't rijk door
invallen , opstanden en godsdiensttwisten veel te lijden had. Na een los
leven en een slechte regeering-bandig
(getuige bovenal ook de verraderlijke
moord van Aëtius 454), werd hij door

Vandali.

Valerius. 1) Publicola. Zie
— 2) M. Valerius V olusus Maximus, broeder des Vorigen, kweet zich als consul (505) en
als dictator (494) tegen de Sabijnen en
Aequers even krachtig als in de stad
tegen de patriciers ten gunste der door
PUBLICOLA.

schulden bezwaarde plebejers, hoewel
hij niet in zijne volksgezinde plannen
slaagde. -3) M. Valerius Corvus
„raaf," diende onder Camillus als krijgstribuun (349) tegen de Gallen en velde
in een tweegevecht den reusachtigsten
hunner met behulp van een raaf, die
hem op den helm ging zitten en zijn
vijand in 't gezicht vloog, voor welke
heldendaad hij , alhoewel nog maar
23 jaren oud, met het consulaat beloond werd. Sedert bekleedde hij, als
de gevierde krijgs- en staatsman, nog
5 malen 't* consulaat (346-299), 2
malen de dictatuur (342, 301) en behaalde door overwinningen op de Vol-

scen, Samniten, Aequers en Etruriers
even grooten roem als in de stad door
wijze maatregelen tot bevordering der
volksbelangen.

ValerÍus Maximus , leefde onder Tiberius en verzamelde in een van toon
en stijl hoogdravend werkje (Factorum
et dictorum memorabilium libri IX) onder afzonderlijke rubrieken merkwaardige daden en gezegden.
Valerius Flaccus. Zie FLACCUS.
Valg us Rufus , C. , rom. dichter van
I

elegieën en epigrammen, tijdgenoot
van Vergilius en Horatius.
den praefectus praetorio Petronius MaVandali , germaansche volkstam, oor
-spr.odeNkutvanGmi,ler
ximus, wiens gemalin hij onteerd had,
op 't Reuzengebergte (van daar Vandauit den weg geruimd (455).
Valeria gens, oud en vermaard ge- lici montes) ten N. der Marcomannen
slacht te Rome, van sabijnsche afkomst, woonachtig, verhuisde gedurende den
dat, in tal van families uitgebreid, se- Marcomannenoorlog (174 n. C.) deels
dert de vroegste tot de laatste dagen naar Dacie, deels naar de Rijn- en Mainder republiek op 't staats- en krijgs- streken. Door de Gothen uit Dacie
verdreven, werden de Vandalen door
tooneel eene hoofdrol speelde.
Valeriánus, P., Aurelius, rom. Constantijn d. G. (334) in rom. Pankeizer (253-259 n. C.), een man van nonie opgenomen, doch trokken 407
kloek beleid in krijgs- en staatszaken, met Sueben en Alanen, onder weg
bevocht (259) de indringende Perzen, ook met hunne stambroeders hereenigd,
wier koning Sapor hem bij een mond - naar Gallie, dat 3 jaren lang onder
gesprek verraderlijk in hechtenis nam en hunne geeselroede sidderde. Van daar
tot aan zijn dood (269) gevangen hield. (409) Hispanie binnengedrongen, ver-
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Vascones.

Vangiones.

,

overden ze 't zuidelijk gedeelte des staat gewanhoopt had wischte Varro
lands, waar nog in den naam van An- door latere verdiensten de smet dezer
2) M. van Reáte
dalusië (Vandalusie) de herinnering aan neerlaag uit.
hunne overheersching bewaard blijft. (Recztinus) een der vruchtbaarste ge't Duurde niet lang of ze staken ten leerden zijner eeuw (116-27), bekleed getale van 80.000 onder hun stoutmoe- I de eerst te Rome eerambten en volgde
digen koning Genserik de zeeëngte over toen Cn. Pompejus op al zijne veld(429) en brachten na 2 beslissende veld- tochten, om na den slag bij Pharsálus,
slagen 't rom. grondgebied in Africa met Caesar verzoend, in stille afzondeop Mauretanie na, ten onder (431). ring geheel voor de letteren, die hij met
Carthago, dat hun 439 in handen viel zoo gelukkig gevolg beoefende, te leven.
werd de hoofdstad van 't wijd en zijd Van Varro's werken in proza en poegevreesde rijk. De vandaalsche vloten zie uit het gebied van geschied- en
beheerschten weldra de Middellandsche oudheidkunde, wis- en sterrekunde,
zee; Italie werd herhaaldelijk bestookt, taal- en letterkunde, wijsbegeerte en
Rome 455 ingenomen en uitgeplunderd. landhuishoudkunde die op een aantal
Na den dood van Genserik (477) ver- van meer dan 70 berekend worden is
viel door in- en uitwendige beroeringen De re rastica volledig en De lingua
de eenheid en kracht des rijks, dat Latina voor een gedeelte overgebleven.
3) P. va,p Atax (Atacinus) een
ten gevolge van 2 neerlagen die Belisarius, de veldheer van Justinianus, den niet onbegaafd rom. dichter van satiren
troonoverweldiger Gelimer toebracht, en elegieën, van epische en didactische
vernietigd en bij 't byzantijnsche rijk poëzie in alexandrijnschen trant (82-37).
ingelijfd werd (535).
Várus. 1) Alf é n u S. Zie ALFENUS
Vangiónes, germaansche volkstam VARUS. 2) Q u i n t i i u s, consul 13,
aan den Rijn, met de hoofdstad Bor- later over Syrie gesteld en -T- 7 n. C.
naar Germanie gezonden, om er ten
betomágus (Worms).
koste van de nationale instellingen de
Veragri.
Varagri
Varia, schilderachtig gelegen stadje rom. wetten in te voeren: een onberaden
der Aequers aan de Anio, die zich daar plan, dat verijdeld werd door den oprondom de bergen kronkelt nabij 't stand der Germanen tusschen Weser
sabijnsche landgoed van Horatius, el- en Elbe, die, onder Arminius, de rom.
ders Valeria nu Vico Varo met over- legioenen in het Teutoburgerwoud overvielen en in een driedaagschen slag ver blijfselen der oude muren.
Om zijne neerlaag niet te
Varius Rufus, L., rom. helden - en nietigden.
overleven, sloeg Varus de handen aan
treurspeldichter van naam onder Augus- zich
zelf.
3) Q u i n til i u s vann
bevriend met HHoratius en VergiCremona, vriend van Vergilius en Holius. Zie TUCCA.
ratius, door wien hij als fijn kunst Varro, T e r e n t i u s. 1) C., een sla- rechter geroemd wordt.
gerszoon , die te Rome doorde guns
Várus , nu Varo , grensrivier tusdes volks, dat hij tegen den adel dapper
verdedigde, tot de hoogste rangen op- schen Gallia Narbonensis en Italie,
klom , leverde als consul (216), om aan ontspringt op de Alpen en valt tusden oorlog met Hannibal een einde te schen Antipólis en Nicaea in de Ligumaken, tegen den raad van zijn aristo- rische zee.
Vasates , gallische volkstam in Aquicratischen ambtgenoot L. Aemilius Paulus uit voortvarenden ijver den noodlot - tanie, nabij de Garumna (Garonne) ,
tigen slag bij Cannae , waaruit hij zelf met de stad Cossium , nu Bazas.
VasoÓnes, volkstam op de N.O.ter nauwernood, met een overschot van
ongeveer 70 ruiters, 't leven redde. Bij kust van Hispania Tarraconensis tuszijn terugkeer te Rome door den senaat schen den Ibërus (Ebro) en de Pyen 't volk met eerbetoon ontvangen, renaeën (in het tegenw. Navarre en
omdat hij niet aan 't behoud van den Guipuzcoa) , met de hoofdsteden Pom
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Vasconum saltus.

Vellaunodunum.

pelon en Calagurris. De naam is nog
overgebleven in Basken.
Vascónum saltus , nu Cantabrisch
gebergte. Zie PYRENE.
Vaticánus [moos], heuvel N.W.waarts van Rome ter rechterzijde van
den Tiber.
Vati n Í us , P. , een der befaamdste
fortuinzoekers uit de laatste dagen der
rom. republiek , van wege zijn laag
karakter algemeen gehaat en veracht
(van waar bij Catullus odium Vatinianum). Als tribuun (59) verkocht hij
zich aan Caesar, die toen met Bibulus
consul was ; als getuige vóór 't gerecht
(56) tegen P. Sestius opgetreden, werd
hij door Cicero, die voor Sestius pleitte,
in een nog overige redevoering onbarmhartig aan de kaak gesteld , doch door
denzelfden Cicero , die zich intusschen
door bemiddeling van Pompejus met
zijn vijand verzoend had, op verlangen
van Caesar tegen eene aanklacht ter
zake van ambitus verdedigd.
Vecta, -is, nu Wight, eiland nabij
de Z.kust van Britannie, door Vespasianus onder Claudius in bezit genomen,
hoewel aan de Romeinen lang te voren
door kooplieden van Massilia (Marseille)
bekend.
Vegetius Renátus, Flavius, auteur
eener beknopte handleiding over 't rom.
krijgswezen, getiteld Epitome rei militaris (± 3'75 n. C.).
Véi(Í), eene der oudste en machtigste
steden van 't etrurisch verbond , op
een steile hoogte aan 't riviertje Cremera, ± 12 rom. mijlen N.waarts van
Rome gelegen, met een ver uitgestrekt
gebied (alter TVeiens). Vroeg met Rome
in oorlog gewikkeld en daardoor van
lieverleê in haren voormaligen bloei
geknakt, bezweek ze, na een l0jarig
beleg van Camillus (406-396) , voor
de overmacht der rom. wapens en werd
eerst na eeuwen door Augustus als
rom. municipium weder een weinig opgebeurd. Overblijfselen o. a. van cyclopische muren , rotsgraven enz. bevinden zich bij 't dorp Isola Farnese.
VeiÓvis, oud-latijnsche godheid, helper en redder der verdrukten, die in
nood onder zijne hoede eene toevlucht

zochten. Te Rome was hem van ouds
een heiligdom her tusschen 't Capitool
en de Tarpejische rots , d. i. tusschen
de beide toppen van den capitolijnschen
heuvel, waar Romulus 't asylum opende
(inter duos locos) , gewijd. In een hou
beeld werd Veiovis met een bundel-ten
pijlen in de rechterhand voorgesteld en
deswege later gew. voor Apollo gehouden. De jaarlijksche feestdag viel op
den '7 Maart ; 't gewone offer bestond in
eene geit. De beteekenis van den naam
en 't wezen van dezen god is nog altijd
niet voldoende opgehelderd.
VeI brom , terrein te Rome, weleer
een moeras of plas, tusschen den Vicus
Tuscus en 't Forum Boarium , aan den
W. voet van den palatijnschen heuvel,
waar o. a. fijne tafelgerechten te koop
en kokken te huur waren.
Veleda, profetes uit den stam der
Bructeren gesproten, ten tijde van Vespasianus in Germanie als een hooger
wezen vereerd.
Vella, 'Eva, vroeger fly é I a (`yEAi2) , grieksche stad op de W.kust van
Lucanie , door de Phocaeërs ± 553 gesticht, ten O. van de rivier Hales, met
een goede haven , geboorteplaats van
Parmenides en van Zeno (Eleates) ,
stichters der eleatische secte. Bouwvallen bij Castell a Mare della Brucca.
Velinus , nu Velino , rivier in 't Sabijnsche, die op den hoogsten rug der
Apennijnen ontspringt en zich O.waarts
van Terni in de Nar uitstort. Door
haren fellen stroom trad zij in den omtrek van Redte buiten hare oevers,
van waar tal van kleine meren (paludes
Reatinae) , wier water de consul M'.
Curius Dentatus afleidde. 't Eenig overgeblevene is 't V elinus lacus, nu
Pie di Lugo (zie REATE).
Veliocasses = Velliocasses.
Velitrae, nu Velletri, oude stad der
Volscen in Latium, 22 rom. mijlen Z.O.waarts van Rome gelegen, behoorde
later tot het latijnsche verbond. Uit
Velitrae stamde 't geslacht van keizer
Augustus, die er geboren was.
Vellaunodunum, stad der Senonen
in Gallia Lugdunensis tusschen Agedincum en Cenabum, nu Montargis,

Vellavi.

Venti.
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volgens anderen Ladon, Chateau Lan- stad Venetie. — 2) Kustland in 't W.
don , Beaune , Triguères.
van Gallia Lugdunensis , door een zeeVellavi , volkstam in Aquitanie (te- j varend en handeldrijvend volk (Veneti)
bewoond, met de hoofdstad Venetae
genw. Velay in de Cevennen).
I (Vannes in Bretagne) en de Insulae
VelléiUS. Zie PATERCULUS .
Velliocasses , -i, volkstam in Gallia I Veneticae aan de kust.

Lugdunensis, ten N.W. der Parisii I Venetus lacus = Brigantinus lacus.
Venil a, oud-latijnsche bron- en zeelangs den rechteroever der Sequána
(Seine) tot naar den Oceaan , met de nimf,die een voorspoedige vaart en
overkomst verleent ,dienvolgens gehoofdstad Rotomágus (Rouaan).
Venáfrum , stad der Hirpiniers in malin van den gelijkgezinden Janus,
' t N. van Samnium , op eerre hoogte bij I moeder of dochter van Pilumnus ; bij
in de Aenéis zuster van Amata,
de rivier Vulturous op de grens van
Campanie gelegen, door bare heerlijke gemalin van Daunus, moeder van Turolij fo lie (venafranu m) beroemd; nu Ve - nus en Juturna.
yenta . 1) B e 1 g a r u m, hoofdstad
nafro.
Venédi , -ae , volkstam in Sarmatia der Belgen in 't Z.W. van Britannia
Europaea, aan den sinus Venedicus Romana, nu Winchester met rom. oud (golf van Riga) , ten O. van de Vistula heden , als baden enz. — 2) I c e n o(Weichsel) , op de Venedici montes , de r u m , nu Caister , hoofdstad d er Iceni
heuvelstreek tusschen Polen en Oost- (zie ald). — 3) S i l u r u m , nu Caerwent, hoofdstad der Siluren (zie ald.).
Pruisen, woonachtig.
Venti ,'AVC,uoc , de winden, komen bij
Venelli, volkstam in Aremorica op de
Homerus, behalve als gewone natuur N.W.kust van Gallie (nu Cotantin).
ook als personen voor, die,
Venéti Zie VEN ETIA .
-

.

krachten,
den scepter van Aeolus , op de
1) 't Oostelijkst gewest in
Aeolische eilanden gehhisvest en de
N.-Italie , in den ruimsten zin tot Gallia andere goden,
inzonderheid Zeus en
Cisalpina gerekend, door Augustus tot Poseidon
dienstbaar zijn , ten getale

Venetia .

het 10de district (regio) van Italie gebracht, ten W. door de Athésis (Adige),
ten N. door de carnische AIpen, ten
O, door den Timávus, ten Z. door de
Adriatische zee begrensd met de steden
PataviumAltmum
,
en ^Aquiléia. De
eigenlijke afkomst der handeldrijvende,
met de Illyriers verwante inwoners
(Venti)dezer overvruchtbare , door
tal van rivieren besproeide landstreek
was den Ouden ten eenenmale onbekend; van waar de uiteenloopende gis singen dienaangaande ook nog in nieuweren tijd. Al vroeg zochten de Venetiers tegen de naburige Gallen steun
bij de Romeinen , aan wier gezag ze
zich vervolgens onderwierpen. De ongemeenti welvaart, die er eeuwen lang
uit de milde bron van handel en nib-

van 4: Boras (N.wind), Eurus (O.wind), Notus (Z.wind) en Zephy'rus
(W.wind). Bij Hesiodus zijn de gunstilte winden (Notus, Boreas, Argestes
en Zephyrus) zonen van Astraeus en
Eos, de verwoestende orkanen, als
Typhon, die van Typhoeus. Aan den
Ilisus bouwden de Atheners eenaltaar voor Boreas; ook elders werden
ze vereerd, in 't bijzonder te Rome
en in Italie , waar men aan de voor spoedige winden witte , aan de stormen
zwarte lammeren offerde. Bij verloop
van tijd werd het getal der 4 hoofd winden (yavtxca zazot , cardinales) met
andere vermeerderd , in dezer voege:

1) Boeéas , .Koreas , N. , 2) Katxlas ,
Aquilo , N.O. , 3 ) A,7 rg2aC0zns , Soleverheid toevloeide, leed gevoelige af- nus , 0.. , 4) Ev os Eurus Z.O. 5)
breuk door de invallen en strooptoch- Nózo; , Notus, Auster , Z. , 6) Atop,
ten der Gothen en Hunnen, die de Ajricus, Z.W., 1) ZtgpvOos , Zephyrus,
inwoners ten deele naar de eilanden W., 8) Yxi o)v,
ton ç, Corns,
aan de kust verjoegen. Daar verrees N.W. (die te zamen in levensgrootte,
onder hunne handen de alomberoemde elk in zijn eigenaardigendos, op
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Ventidius Bassus.

Vergilius Maro.

een achthoekigen toren te Athene af- lia Belgica, op de penninische Alpen,
gebeeld waren) 9) Meiir^s, N.N.O., nabij de samenvloeiing der Dranse en
,

10) Jotvcxtas, Z.Z.O. , 11) O,oaoxias, Rhone , met de stad Octodurus , nu

N.N.V. , 12) Atf3óvoros, Z.Z.W.wind. Martigny in Wallis.

Naar gelang van hun bijzondere geaardheid stelde de beeldende kunst de
winden verpersoonlijkt en zinnebeeldig
voor, gew. met vleugels aan hoofd en
schouders, met wijdgapenden mond en
opgeblazen kaken.
Ventidius Bassus , P . , uit Picénum,
een man van lage geboorte, die eerst
door de levering van wagens en muildieren aan naar de provincies vertrekkende overheidspersonen in zijn onderhoud voorzag en later te Rome door
eigen verdiensten tot de hoogste rangen
opklom. Onder Caesar, wiens bijzondere gunst hij genoot , kweet hij zich
uitnemend in den gallischen en in den
burgeroorlog. Na Caesar's dood stelde
hij zich ter beschikking van Antonius,
die hem (42) als legaat naar Gallia Transalpina zond, vervolgens (39) naar Azie,
waar hij Labiènus en de Parthen, die in
Syrie doorgedrongen waren, ten eenenmale versloeg, voor welke overwinningen hem 38 een triomf toegekend werd.
Vènus, oud-latijnsche godin van
groei en -bloei, uit Alba Longa naar
Rome overgeplant, later met de grieksche Aphrodite vereenzelvigd en als
godin der liefde, in 't bijzonder der
huwelijksliefde, onder allerlei bijnamen , als Murcia . (zie ald.) , Cloacina
(reinigster) , Erycina (zie ald.) , Ver
(hartenkneedster) , Conciliatrix-ticorda
(verzoenster), Salacia (zie aid.) vereerd. De dienst von Venus nam te
Rome sedert Caesar en Augustus, die
van haar, als moeder van Aenéas, den
vader van Iulus, den oorsprong van
't julische geslacht ophaalden, vooral
onder de hoogere klassen, in aanzien
toe. April was haar als lentemaand ge-

Verb^nus lacus , nu lago Maggiore,
westelijkst meer in Gallia Transpadána
en 't grootste van geheel Italie.
Verbigenus pagus, een der 4 kantons der Helvetiers in Gallia ' Belgica.
Verb i us = Virbius.

gelegen stad in Apulie, Z.waarts van
de rivier Aufidus, nabij den berg Vultur,
geboorteplaats van Horatius.
Veragri , volkstam in 't Z. van Gal-

klaarde bezittingen hersteld, uitte hij

Vercellae, nu Vercelli, hoofdstad
der Libïci in Gallia Cisalpina , later
rom.

municieiíhm.

Vercingetorix, de groote veldheer der
Arverniers , die zich (52) aan 't hoofd
der zijnen een tijd lang met roem tegen
Caesar staande hield, maar gedurende
't beleg van Alesia uitgeleverd moest
worden en , nadat hij den triomf van
Caesar opgeluisterd had , te Rome de

doodstraf onderging. Ter zijner eere
liet Napoleon III op den Mont-Auxois
bij Alise een kolossaal standbeeld op-

richten.

Verétu m , nu Alessano , stad in Calabrie, aan den straatweg van Leuca
naar Tarente.
Vergellus , riviertje in Apulie, vloeide door of langs 't slagveld van Cannae;
nu Vergello.

Vergiliae. Zie PLEIADES .
Vergilius Maro , P. , rom. dichter,
15 Oct. 70 te Andes bij Mantua geboren, te Cremona en Medioldnum
(Milaan) , later te Neapólis (Napels) en
denklijk ook te Rome onderwezen,
keerde na de voltooiing zijner letterstudiën naar zijns vaders landhoeve
terug en ontboezemde de indrukken der
stille natuur, die zijn oog en hart bekoorde, in de taal der poëzie. Uit dit
tijdperk dagteekenen o. a. de eerste
(2de en 3de eclvya) zijner herderszangen (Bucolica). Dan, de behaaglijke
rust, waarin de jeugdige dichter zich
wijd. Zie APHRODITE.
vermeide, werd (42) door de akkerverals
planeet
morgenen
avondVenus,
deeling aan de veteranen, ten gevolge
ster. Zie PHOSPHOROS en HESPEROS.
van den burgeroorlog, bitter gestoord.
Venusia, nu Venosa, schilderachtig Door Octavianus in zijne verbeurdver-

zijn dank in de eerste ecloga, evenals
aan andere weldoeners (Asinius Pollio
en Varus.) in de Ode, Ede en 8ste. Te

Vergilius Maro.

Verres.

Rome, waar hij met IIoratius bevriend
werd, legde Vergilius (37) de eerste,
te Neapólis (30) de laatste hand aan
de Georgica, een volwrocht leerdicht
over den landbouw , terwijl hij tevens
een verhevener stof ter behandeling koos
in de Aeneis, 't nationale heldendicht
der Romeinen, van welke hij (23) den
2den, 4den en Eden zang aan 't hof
van Augustus voordroeg. Bij voortduring zwak van gestel , begaf hij zich
ter verpoozing in 't voorjaar van 19 naar
Griekenland, doch keerde weldra in
't geleide van Augustus uit Athene
naar Italie terug en bezweek kort na
zijne aankomst te Brundisium (21 Sept.
19) aan verval van krachten, nog geen
volle 51 jaren oud. Ingevolge 's dichters eigen verlangen werd zijn stoflijk
hulsel naar zijn geliefkoosd Neapólis
overgebracht en aan den weg naar Puteóli ter aarde besteld. Nog heden verheft zich aan den ingang der grot van
Posilippo een gedenkteeken op 't gewaande, heilig verklaarde , in een stralenkrans van wonderverhalen gehulde
graf van Veygilius, wien de Middel
uit overmaat van bewondering-euwn
als een profeet vereerden. 's Mans
beminlijk karakter stemde met den toon
zijner poëzie overeen en tot een alle zins gelukkig leven ontbrak hem enkel
eene duurzame gezondheid. Behalve de
bovengenoemde worden nog kleinere,
in hun soort niet van kunstwaarde ontbloote gedichten (Culex, Girls , Cope,
Moretum) met meerder of minder recht
aan Vergilius toegekend. De Aeneis
(die de jarenlange zwerftochten van den
trojaanschen held Aeneas en zijne oor
waar hij, naar luid-logeniLatum,
der legende, de stamvader der Romeinen werd, in navolging der Ilias en
Odyssee bezingt) , bleef door 's dichters vroegtijdigen dood onafgewerkt,
weshalve hij ook zelf gewild had, dat ze
verbrand zou worden, doch is bij alle
gebreken, die haar als heldendicht aankleven, rijk aan eigenaardige schoonheden, die van fijn en diep gevoel,
kieschen smaak , edele kunstgaven en
zeldzame macht over taal en versbouw
getuigen. Latere rom. dichters zagen
in Vergilius een onverbeterlijk model.

Verginia, dochter van den dapperen
hoofdman (centurio) L. Verginius en
verloofde van L. Icilius, wekte door
hare schoonheid de lusten van den tienman Appius Claudius op , die haar,
om zijn doel te bereiken , als slavin
aan een zijner clienten in eigendom
toewees. Op den morgen van deze
uitspraak keerde Verginius uit het legerkamp in de stad terug en verzocht,
alle hoop vervlogen ziende, den tienman verlof , de voedster ten aanhoore
zijner dochter een laatste woord te
mogen zeggen , ten einde hare echte
geboorte te kunnen staven. Toen dit
vergund werd, nam Verginius beide
op zij en greep op 't eigen oogenblik
uit * een naburigen slagerswinkel een
mes , waarmee hij zijne dochter, om
hare eer te redden , de borst doorstak.
Dit was 't sein tot een opstand , die
met de aftreding der tienmannen eindigde. Na 't herstel der vroegere orde
van zaken werd Verginius tot den eersten der 10 tribunen verkozen en vervolgde als zoodanig Appius tot in den
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dood (449).

Verolamium. Zie VERULAMIL M.
Veromandui. Zie VIROMANDI; I.
Veróna, nu Verona, hoofdstad der

Cenomanen, later rom. kolonie , in Gallia Transpadana , aan de Athésis (Adige) , geboorteplaats van den dichter
Catullus en den bouwmeester Vitruvius , overtrof door hare grootte en
pracht, van welke nog heerlijke overblijfselen (o. a. een kolossaal, ten tijde
van Diocletianus van wit marmer gebouwd , op 22.000 personen berekend
amphitheater) getuigen , alle steden van
N.-Italie. In den omtrek lagen de door
de heerlaag der Cimbren (101) bekende
Campi Raudii.
VeroniuS, rivier in Aquitanie, die met
den Tames vereenigd in de Garumna
(Garonne) valt, nu Aveyron.
Verres , C. , quaestor van Cn. Carbo
(82) in Gallia Cisalpina , dat hij binnentijds met de hem toevertrouwde staatsgelden verliet, om de partij van Marius
met die van den overwinnaar Sulla te
verwisselen, legaat en proquaestor van
Cn. Dolabella (80) in Cilicie en Pam-
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Verrius Flaccus.

Vespasianus.

phylie , waar hij ongenadig huishield , i door Caesar veroverde residentie van
stadspraetor 74 , propraetor in Sicilie Cassivelaunus , nu Old Verulam tij
(73-71) , dat hij door middel van aller- St. Albans met vele oudheden.
lei geweldenarijen uitplunderde en uitVirus, L. A u r e 1 i u s, mederegent
zoog. Op verzoek der Sicilianen trad van M. Aurelius (zie aid.).
Cicero (5 Aug. 70) , ten spijt van de
Vesbius , Vesv us = Vesuvius.
kuiperijen der tegenpartij , in rechten
Vescia
, oude stad der Aurunciers
met voorbeeldigen ijver en overtuigende in Latium, gelegen in een bekoorlijke
bewijzen tegen den misdadige op en landouw
(TTescinus alter), die zich tusbewerkte door de eerste der nog be- schen de W. helling van den berg Masstaande orationes Verrinae ( Actio pri- sicus en de rivier Liris uitstrekte.
ma) , dat Verres , ook door zijn verdeVeseris , rivier of wel stad in Camdiger Hortensius opgegeven, voor de
den Vesuvius.
uitspraak van 't vonnis naar Massilia panie bij
Vesevus = Vesuvius.
(Marseille) vertrok en bij verstek verVeSOnti 0 , nu Besancon , hoofdstad
oordeeld werd. Na afloop van 't proces
behandelde Cicero de maar al te rijke stof I der Sequáni in Gallia Belgica, door de
dezer rechtzaak schriftelijk in de 4 van rivier Dubis (Doubs) rondom bespoeld,
inhoud en vorm even voortreflijke boe- I uitgezonderd eene lengte van ± 1600
ken der Actio secunda. voet, waar zich een hooge berg, door
Verrius Flaccus , M. , rom. taalge- muren aan de stad verbonden , verhief
leerde van uitgebreide kennis onder met eene citadel op den top. Van prachtige gebouwen en oudheden . zijn uit
Augustus. Zie FESTUS.
den rom. tijd nog vele overblijfselen
Vertieordia. Zie vENus.
aanwezig.
Vertumnus, vn verto „ik keer om,"
Vespasiãnus. 1) T. F 1 a v i u s S aoud-etrurische of oud-rom, god der jaar- b i n u s rom. keizer (70-79 n. C.),
getijden en weersveranderingen, die in een dorpje bij Reáte 17 Nov. 9 n. C.
de ontluikende lentebloesems door de uit een onaanzienlijk geslacht geboren,
afwisseling van zomer en herfst tot een opende zijne loopbaan als krijgstribuun
rijken oogst van vruchten gedijen doet, in Thracie, bestuurde als quaestor Creta
voor al wiens goede gaven 't October- en Cyrene, werd 39 tot aedilis en 40
feest der Vertumnalia blijmoedig ge- tot praetor aangesteld , onder Claudius
vierd werd. Ook bezat hij zelf 't ver- als legatos legionum naar Germanie en
mogen om allerlei gedaanten aan te 43 met gelijk commando naar Britannie
nemen en zoo gelukte 't hem, na lang gezonden. Na de bekleeding van 't
wachten en smachten, als eene oude consulaat (51) onttrok Vespasianus zich
vrouw vermomd de liefde van Pomona, een tijd lang aan 't krijgs- en staats de ooftgodin, te winnen. Evenals van leven; onder Nero werd hem 59 als
de jaargetijden , was Vertumnus de god proconsul 't bestuur over Africa opgevan ruiling , koop en verkoop in han- dragen en 67 't afvallige Judaea als
del en verkeer , kortom van alle ver- provincie met een leger van 60.000 man
anderingen in de natuur en onder de toegewezen. Na de onderwerping des
menschen. Hij werd afgebeeld als een lands , met uitzondering van Jeruzalem
welgemaakt jongeling of man met een en Benige andere steden , vertrok hij,
krans om 't hoofd , met een snoeimes ten gevolge van den burgeroorlog
in de rechter- en een vruchtmandje of tusschen Otho en Vitellius, te Alexandrie
knots in de linkerhand. (1 Juli 69) en weldra door 't geheele
Verutae , nu Veroli; stad der Her- Oosten tot keizer uitgeroepen , naar
niciers in Latium , ten N. van Frusi- Italie en liet zijn zoon Titus de vol no, ten Z.O. van Aletrium, later rom. eindiging van den joodschen oorlog over.
kolonie. Na de neerlaag der troepen van VitelVerulamium, hoofdstad der Catuella- lius te Bedriacum werd hij (70) te Rome
nen in Britannia Romana, denklijk de I met gejuich ingehaald en aanvaardde

Vesper.

Vettius.

met vaste hand de teugels van 't bewind , beijverde zich door welberekende zachtheid en gestrengheid de
rust en orde in de stad en in 't rijk te
herstellen , zocht door belastingen de
uitgeputte schatkist te stijven en droeg
door zijn voorbeeld nog meer dan door
wetten tot verbetering der goede zeden
bij. Met Titus, die Jeruzalem verwoest had, hield hij , hoe afkeerig anders ook van praalvertoon , een luisterrijken triomf over de Joden (71) , liet
Cerealis den opstand der Batavieren
onderdrukken (70) en droeg Agricola
de verovering van Britannie op ('18).
Vespasianus bleef niet in gebreke de
algemeene belangen van volk en staat
te behartigen door hooger onderwijs,
door kolonies in en buiten Italie, door

waar de consuls, praetors en dictators
bij de aanvaarding van hun ambt of-

straatwegen , waterleidingen , openbare
gebouwen (getuige o. a. te Rome 't

Amphitheatrum Flavium, de Vredetempel) eni. Hij werd door zijne 2 zonen,
Titus en Domitianus , den een na den
ander, opgevolgd. — 2) T. F l a v i u s.
Zie TITUS FLAVIUS VESPASIANUS.
Vesper. Zie HESPEROS.
Vesta , `E6zla oud-rom. godin van
haard en haardvuur, van huis en huisgezin , familieleven en huislijk geluk ,
met de Penaten en Laren onafscheidelijk
verbonden. Elke woning was als 't
ware een heiligdom van Vesta. Om
gelijke reden werd ze als godin van
't allen gezamenlijk door 't gevoel van
eenheid verbroederend staatsleven in een
tempel op 't forum tusschen den capitolijnschen en palatijnschen heuvel hoogvereerd. In dat heiligdom brandde op
't altaar , als levend onderpand harer
hoede , 't eeuwige vuur, door 6 maag,

den (Vestales)

,

even rein en kuisch

als de godin zelve , met nauwgezette
zorg bewaakt. Telken jare werden den
lsten Maart 't gewijde vuur en de
lauriertak, die hare haardstede overdekte , vernieuwd en den 15 Juni de
tempel gereinigd. Op den feestdag der
T'estalia (9 Juni) togen de vrouwen
barrevoets in vrome processie tempelwaarts. Te Lavinium, waar Aenéas,
volgens de legende, 't vuur van Vesta
en de Penaten uit Troje overbracht,
bevond zich eene oude kapel der godin,
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ferden.

Vestlni , noordelijkste der sabellische
volkstammen van Midden -Italie tusschen de rivieren Aternus en Matrinus,
de Apennijnen en de Adriatische zee,
328 aan Rome onderworpen.
Vesulus mons, nu M. Viso, een der
hoogste sneeuwkoppen der cottische
Alpen, op welken de Padus (Po) ontspringt.

Vesuvius, vuurspuwende berg in
Campanie, die zich uit de vlakte Z.O. waarts van NeapOlis (Napels) verheft,
door uitwendige teekenen in zijn vul kanische natuur bij de Ouden niet onbekend. De eerste uitbarsting, waarvan
ze gewagen, is die van 24 Aug. '79
n. C. , door welke de steden Pompeii,
Herculanéum en Stabiae te gronde gingen en de oudere Plinius 't leven ver loor. Zij was (63) door eene aardbeving, die de omliggende steden aanzienlijke schade berokkende, voorafgegaan.
Vettius, L. rom. ridder van lage
inborst , die zich te midden der partij schappen van den laatsten tijd der republiek door vriend en vijand tot allerlei
slinksche praktijken gebruiken liet. Hij
was de vriend en eedgenoot van Catilina , doch speelde als verklikker een
verachtelijke rol (63). Later werd hij
door Caesar of door Caesar's handlanger
Vatinius gehuurd , om Curio , L. Len
tulus , Cicero en andere aanzienlijke
mannen eene samenzwering tegen 't
leven van Pompejus te laste te leggen.
I De verontwaardiging van volk en senaat
over dezen toeleg was groot. Den dag
na zijne bewijsvoering werd Vettius
in de gevangenis geworpen en daar
verwurgd gevonden.

Vettius Seato, P., van Corfinium,

een der 6 veldheeren (praetors) der

italiaansche bondgenooten in den marsischen oorlog, versloeg 2 rom. legers
(90) , doch was tegen 't geluk en de
overmacht der vijanden niet bestand.
Toen hij gevaar liep, door zijn eigen
troepen aan den consul Cn. Pompejus
Strabo uitgeleverd te worden, liet hij
zich door een zijner slaven dooden.
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Vettones.

Vipstanus Messalla.

Vettones, een der hoofdvolken van
Lusitanie, ten W. door de Lusitaniers,
ten O. door de Carpetanen , ten N.
door den Durius (Duero) , ten Z. door
de Vaccaeërs begrensd, zoodat hun land
een deel van Estramadura, Zamora ,
Toro en Avila besloeg.
Vetulonia, -Íum , eene der 12 bondsteden van Etrurie tusschen de rivieren
Umbro en Arnus, met warme bronnen
(aquae Vetuloniae) in de nabijheid.
Vetur us Mamur us, dein de liederen
der Saliërs geroemde wapensmid , die
te Rome onder de regeering van Numa
de 11 ancilia naar 't model van 't uit
den hemel gevallene vervaardigde.
Viádus, nu Oder, rivier in 't O. van
Germanie, valt W.waarts van de Vistula in de Oostzee.
VÍbo , Izzcovtov, fraaigelegen en
bloeiende havenstad op de Z.W.kust
van Bruttium , aan de golf van dien
naam , kolonie der epizephyrische Locriers, door Dionysius I 391 verwoest,
374 door de Carthagers herbouwd , 353
door de Bruttiers bemachtigd en sedert
194 als rom. kolonie V i b o Valentia
geheeten ; nu Bivona.
V1cetia, ook Vicentia, nu Vicenza , stad der Venéti tusschen Veróna en Patavium , rom. municipium.
Victor, Sex. Aurelius, uit Africa,
wiens beknopt werkje : Caesary es de levens der rom. keizers tot en met Constantius behelst. Nog een paar stukjes
van gelijksoortigen inhoud dragen ten
onrechte zijn naam (± 350 n. C.).
Victoria , rom. godin der overwinning, als patrones van 't eeuwige Rome
door tempels, altaren, beelden, spelen
en zegeteekens verheerlijkt.
Vietorinus, een der zoogenaamde 30
tyrannen, de derde der pretendenten
in Gallie ten tijde van Galliénus (267
—268 n. C.).
Vienna, nu Vienne, hoofdstad der
Allobrogen in Gallia Lugdunensis, aan
den linkeroever van den Rhodanus
(Rhone), ten Z. van Lugdünum (Lyon).
Vimináiis [mons]. Zie ROMA.
Vindelieia , de N.westelijkste der 4
Donauprovincies van 't rom. rijk, door
Tiberius onderworpen, ten N. door
`

,

Germanie , ten W. door het gebied
der Helvetiers in Gallie , ten Z. door
Raetie en Noricum, ten O. door Noricum begrensd (nu 't N.O. gedeelte
van Zwitserland, 't Z.O. van Baden,
't Z. van Wurtemberg en Beieren en.
't N. van Tirol) , later bij Raetie gevoegd onder den naam van Raetia
secunda. Tot de rivieren des lands,
die zich alle in den Donau ontlasten,,
behooren de Licus (Lech) , Isára (Isar)
en Aenus (Inn) ; in 't W. lag 't lacuss
Brigantinus (meer van Constans). De
hoofdstad heette Augusta Vindelicorum
(Augsburg) ; de bevolking was van
celtisch ras en in velerlei stammen verdeeld.
Vindex, C. Julius, uit Aquitanie,
propraetor in Gallie onder Nero, die
67 n. C. , aan 't hoofd van een talrijk
leger, zijn vaderland van de rom. overheersching wilde bevrijden. Tegen zijne
plannen verzette zich uit valschen naijver Verginius Rufus , de legaat van
Boven-Germanie , die terstond Vesontio
(BesanQon) belegerde. Tot ontzet der
stad opgerukt, verzoende Vindex zich
met zijn tegenstander; doch toen hij
zich in beweging stelde om Vesontio
in bezit te nemen , werd hij door de
soldaten van Rufus uit misverstand
overvallen en gaf zich , denkende verraden te zijn , te overijld den doodsteek.
Vindie us, slaaf, die de tot herstel
van den uit Rome verdreven Tarquinius Superbus gesmede samenzwering
aan 't licht bracht en deswege met de
vrijheid en 't burgerrecht beloond werd.
Vindili. Zie VANDALI.
Vindius mons. Zie PYRENE.
Vindobóna, nu Weenen , celtische
stad , later rom. municipium , in Pannonie aan den Donau , hoofdkwartier
van een rom. legioen en hoofdstation
der rom. Donauvloot.
Vindonissa, stad der Helvetiers in
Gallia Belgica op de driehoekige landtong tusschen de Aar en Reuss, sterke
vesting der Romeinen, nu Windisch
met merkwaardige oudheden.
Vipsanius Agrippa. Zie AGRIPPA.
Vipstánus Messalla, een wan van

Virbius.
aanzienlijke geboorte , edel karakter en
uitnemende gaven, door Tacitus hooggeroemd, diende met eere in 't leger
van Vespasianus tegen Vitellius (69 n.
C.) en stelde de gebeurtenissen van
zijn tijd onpartijdig te boek.
Virbius. Zie HIPPOLYTUS.
Virgilius. Zie VERGILIUS.
Virginia. Zie VERGINIA.
Viriáthus , Lusitaniër van geringe
geboorte , doch van buitengewone geest en lichaamskracht, verhief zich van herder en jager tot veldoverste (of, zooals
't tegenwoordig heet, guerrillachef) en
voerde aan 't hoofd zijner landgenooten
jaren lang (150-140) een hardnekkigen worstelstrijd tegen de Romeinen,
wier legioenen hij 't eene na 't andere
versloeg , totdat hij zich door de overmacht der vijanden en door de ontrouw
der zijnen gedwongen zag met Servilius
Caepio, die 140 't rom. legerbevel aan
vredesonderhandelingen aan-varde,
te knoopen en intusschen , op aanstoken of met voorkennis van dezen door
vertrouwden des nachts in zijne tent
verraderlijk om 't leven gebracht werd.
Met den dood van Viriathus begaf de
Lusitaniers de moed en 't geluk.
,

,

Viromandui, volkstam in Gallia Belgica tusschen de Nerviers en Suessionen
(tegenw. Vermandois) , met de hoofd
Augusta Viromanduorum (nu St.-stad
Quentin) .
Viromarus. 1) Aanvoerder der insubrische Gallen, door Martellus gedood
(222). — 2) Ook V i r d u m a r u s, opper hoofd der Aeduers, die door Caesar uit
een lagen tot den hoogsten rang verheven werd, doch zich later (52) bij
1e Gallen in hun grooten opstand aan sloot.
Virtus, godin der dapperheid of
manhaftigheid in woord en daad, bezat te Rome meer dan één tempel,
verbonden met dien der eer (llonos).
Vistula, nu Weichsel, grensrivier
tusschen Germanie en Sarmatie, valt
in de Mare Suebicum (Oostzee).
Visurgis , nu Weser, eene der hoofd
valt in de Ger -rivenaGm,
-manschez.
Vitellius. 1) L., consul 34 n. C.,
,

Volaterrae.
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generaal van Tiberius en Caligula in
't Oosten onder Claudius nog 2maal

consul (43 en 47), censor 48 en gedurende 's keizers afwezigheid in Britannie rijksbestuurder te Rome, werd
wegens zijn ijver voor de zaak van
Agrippina (51) van hoogverraad aangeklaagd , hoewel zonder verder gevolg.
— 2) A., rom. keizer (2 Jan.-22 Dec.
69 n. C.), zoon des vorigen, stond in
blakende gunst bij Tiberius, Caligula,
Claudius en Nero , won , door Galba
(68) met het legerbevel naar Germania
Inferior gezonden , de gemoederen der
soldaten door overgroote toegevendheid
en werd (2 Jan. 69) te Colonia A grippinensis (Keulen) tot keizer uitgeroepen.
Door de beslissende overwinning zijner
generaals Valens en Caecina op de
troepen van Otho bleef hij in 't onbetwiste bezit der kroon en trok in 't
midden van Juli Rome binnen. Aan
zijne lusten botvierende , zonder zich
om 't staatsbestuur te bekommeren, werd
hij uit zijn roes gewekt door de mare,
dat Vespasidnus te Alexandrie tot kei zer uitgeroepen was en door de aankomst van den afvalligen Antonius
Primus uit Illyrie , die de legers van
Vitellius in 2 gevechten versloeg en
zich een weg naar Rome baande. Bij
diens intocht werd Vitellius in zijn
paleis gevangen genomen, door de straten der stad gesleurd en meer dood dan
levend in den Tiber geworpen.
Vitruvlus Polio , bouwmeester te
Rome , auteur van een aan Augustus
opgedragen werk over de bouwkunst
v

(De architecture).
Voeátes , volkatam in Aquitanie,
denklijk aan de Garumna (Garonne),
Z.waarts van Burdigála (Bordeaux) ;
bij Caesar vermeld.
Vocetius moes, woudgebergte in
Gallia Belgica, O. tak der zwitsersche
Jura, nu Bötzberg.
Vocontli , aanzienlijke volkstarn in
Gallia Narbonensis in 't Z. van Dauphiné en Provence tusschen de Drac
en Durance).
Vogésus = Vosegus.
Volaterrae, etrurisch V e 1 a t hr i,
nu Volterra, grootste en noordelijkste

Volcae.

Vulsinii.

der 12 etrurische bondsteden , op een
hooge , steile rots gebouwd en met
kolossale , grootendeels gaaf gebleven
muren ter hoogte van 32 , ter breedte
van 8 rom. voeten voorzien , in 't bezit van 2 havens (Luna en Populonia)
en een der machtigste zeestaten van
Etrurie. Tijdens haren bloei breidde
haar grondgebied zich over den geheelen
omtrek uit, O.waarts tot aan de grenspalen van Arretium, Z.waarts tot aan
Populonia, W.waarts tot aan de moerassige kust der Middellandsche zee (vada
"Volaterrana). Niet dan na een 2jarig beleg vermocht Sulla haar, die evenals
de meeste steden in Etrurie de partij
van Marius toegedaan was , meester te
worden. Sedert dat tijdstip ging zij
haren ondergang te gemoet. Van de
oude stad zijn , behalve de muren, een
groote poort en 't graf der Caecina's
overgebleven.
Voloae , machtige celtische volkstam
in Gallia Narbonensis, die zich van de
Pyrenaeën en de grenzen van Aquitanie
langs de kust tot aan den Rhodánus
(Rhone) uitstrekte en verdeeld was in
Volcae Tectoságes in 't W. met
de hoofdstad Tolosa (Toulouse) en
Volcae Arecom ei int 0. des lands
met de vroegere hoofdstad Nemausus
(Nimes) en de latere Narbo (aan welke
de rom. provincie haren naam ontleende).
Zij leefden vrij en onder eigen wetten ,
zonder aan den rom. prefect onderhoorig
te zijn. De Tectosagen verhuisden in
de derde eeuw voor een gedeelte naar
Klein-Azie, waar ze zich in 't binnenland van 't naar de Gallen genoemde
Galatie vestigden.
Volcánus = Vulcanus.
VoICi. 1) Binnenstad van Etrurie,
N.W.waarts van Tarquinii; nu Vulci
met uitgestrekte grafgewelven en kostbare overblijfselen van oude kunst. —
2) Stad in Lucanie, Z.O.waarts van
Paestum, aan den straatweg naar Buxentum , nu Vallo.
Volero. Zie PUBLILIUS VOLERO.
Vologeses. Zie ARSACES.
Volsci, aloude volkstam in Latium,
ter weerszijden der Liris tot aan de
Tyrrheensche zee uitgestrekt en na

langen strijd (338) door de Romeinen
voor goed onderworpen.
Vo lsi n Í i , eene der voornaamste van
de 12 etrurische bondsteden , eerst op
een steile hoogte aan ' den Z. hoek van
't gelijkn. meer (laces Volsiniensis , nu.
lago di Bolsena) gelegen, later (280)
na herhaalde oorlogen door de Romeinen verwoest en naar de vlakte aan
den N.O. oever van 't meer op de
hoogte van het tegenw. Bolsena verlegd. Zoowel de oude als de nieuwe
stad genoot een ongemeene welvaart.
Voltumna, godin van den bondstempel der 12 etrurische hoofdsteden,
bij welken de algemeene vergaderingen, die met offers, spelen en jaarmarkten gepaard gingen, gehouden
werden.
Voltur = Vultur.
Volturnum = Vulturnum.
Volumnia. Zie CORIOLANUS.
Volupia, rom. godin of persoonsverbeelding van 't genot (voluptas).
Volustána, bergpas in Macedonie
tusschen de rivier Haliacmon en 't
Cambunisch gebergte nabij de stad
Elyma; nu Servia.
Vománus , nu Vomano, kustrivier in
't Z. van Picénum.
Vonones. Zie ARSACES.
VopiSCUS, F 1 a iu s, van Syracuse
(± 300 n. C.), een der Historiac
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Augustae scriptores.
Vortumnus = Vertumnus.

VoSéguS, nu Vosges, Vogesen, boschrijk gebergte aan de 0.zijde van Gallie
in 't gebied der Lingonen langs den
Rijn en de Moezel.
Vuleaniae insulae = Aeoliae insulae.
Vulcãnus, rom. god van 't vuur, die
met even groote kracht als kunstvaardigheid ijzer en koper tot allerlei wa
pentuig bearbeidde (van waar hij Mulciber heette). 't Feest der T ulcanalia
viel op den 23 Aug. Later werd Vulcanus met den griekschen Hephaestus
vereenzelvigd.
Vulci = Volci.
Vulsci = Volsci.
Vulsinli = Volsinii.
-

Xenophon.

Vultur.
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Vultur, grensgebergte tusschen Apu- (196) aangelegd. — 2) Vroegere naam
Iie en Lucanie, tak der Apennijnen, van Capua.
Vulturnus, nu Volturno, hoofdrivier
ten Z. van Venusia (bij Horatius Vultur
van Campanie, ontspringt in Samnium
Apulus) ; nu Voltore.

Vulturnum . 1) Nu Castel diVolturno, op de Apennijnen en valt na een kronstad in Campanie aan de uitwatering kelenden loop bij Vulturnum in de
van den Vulturnus, door de Romeinen Tyrrheensche zee.

x.
Xanthippé , Jav4' 77 , gemalin van
Socrates, wiens geduld zij , volgens
de overlevering, door hare katijvige
natuur niet zelden op een zware proef
stelde.

ran van Atarneus, en stond, naar Athene
teruggekeerd, als opvolger van Speusippus, 25 jaren (339-314) met grooten
roem aan 't hoofd der Academie. Ook
werd hij uit eerbied voor zijn persoon

Xanthippus , & vtcarrros. 1) Van door de Atheners met goed gevolg naar

Athene , zoon van Ariphron en vader
van Pericles, volgde Themistocles (479)
als vlootvoogd op en voerde de Atheners in een roemrijken zeeslag tegen
de Perzen bij Mycále aan. — 2) Spartaansch aanvoerder van huurtroepen,
die in dienst van Carthago Regulus
vóór de muren der stad versloeg en
gevangen nam (255).
Xanthus , Záv8os. 1) Zie scA MANDER . — 2) Nu Essenide, hoofdrivier van Lycie, vloeit van den Taurus
Z.waarts door een groote vlakte van
Lycie langs den berg Cragus en valt
in de Middellandsche zee , , even ten
W. van Patára. — 3) Aanzienlijkste
stad van Lycie, 60 stadiën (1 1 geogr.
mijl) van den mond der gelijke. rivier
verwijderd, werd eerst door de Perzen
onder Harpágus en nogmaals door de
Romeinen onder Brutus telkens na de
heldhaftigste verdediging veroverd en
verwoest. Tot overmaat van beide rampspoeden gaven de inwoners hun have
en goed aan de vlammen prijs en zich
zelf grootendeels door eigen zwaard
den dood. Met hare grootsche gedenk
ligt de stad in puin bij Koenik.-tekn
Xenoerátes, vox^Oáziis, van Chalcè don (396-314) , even braaf als geleerd
en diepzinnig wijsgeer uit de school
van Plato, wien hij naar Sicilie vergezelde. Na Plato's dood begaf hij
zich met Aristotéles naar Hermias, ty-

Philippus V. M. en in den lamischen

oorlog naar Antipater afgevaardigd.
Van 's mans talrijke geschriften in
proza en poëzie zijn niet meer dan titels
en enkele fragmenten overgebleven.
Xenophánes, &vo<pavis, van Colóphon (± 540) , beroemd wijsgeer en
dichter, leidde, uit zijne geboorteplaats
verbannen , een zwervend leven in
Griekenland, Sicilie en Beneden -Italie,
stichtte te Eléa eene school (de eleatische) en verkondigde de pantheistische
leer der eenheid en ondeelbaarheid van
't heelal en van God. Met de kracht
en klem eener diepe overtuiging bestreed hij tot in hoogera ouderdom 't
anthropomo^phisch volksgeloof en wel
bepaaldelijk in zijne gedichten, van
welke eenige overgebleven zijn.

Xenophantus , 'svócpavzos, beroemdste fluitspeler van zijn tijd, door Alexander d. G. hooggewaardeerd.
Xenophon, &vog^ay. 1) Van Athene,
zoon van Gryllus (± 444-355) , leerling van Socrates, wien hij met een
warm gevoel van dankbaarheid vereerde. Na 't einde van den peloponnesischen oorlog begaf hij zich naar
Sardes en volgde onder de grieksche
huurtroepen den jongeren Cyrus, die
401 tegen zijn broeder Artaxerxes optrok en bij Cunaxa sneuvelde. Aan
den terugtocht der 10.000 Grieken is de
naam van Xenophon met onverganklijke
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Xenophon.

Xuthus.

eer. verbonden. Hij toch was 't, die
zij ie landgenooten , nadat hunne veld- I
heeren door den satraap Tissaphernes
verraderlijk gedood waren, uit het mid- I
den van Azie , onder de hachlijkste
omstandigheden , door moed en beleid
gelukkig tot in Thracie overbracht.
Met dezen trad hij 399, op aanzoek
van Sparta, in dienst bij Thimbron ,
die in Klein-Azie tegen de Perzen oorlog voerde ,. vervolgens ;396) bij Agesiláus, onder wien hij 394 te Coronëa
vocht. Inmiddels was hij om reden
van zijn bevriende verstandhouding met
de Spartanen uit Athene verbannen en
ontving nu van hunnentwege tot dank
een landgoed in 't pas veroverd gebied
van Elis bij Scillus. Na den slag bij
Leuctra (371) door de Eleërs verdreven,
leefde hij toet de zijnen , hoewel ± 369
naar Athene teruggeroepen en ook in
't bezit van zijn landgoed hersteld, te
Corinthe tot in hoogen ouderdom. Onder
de geschriften van Xenophon, wiens
heldere, zuivere, eenvoudige taal en
stijl in vroeger en later tijd als eenig
geroemd wordt, staan in de eerste rij :

schen roman over de lotgevallen van

de Anabásis (Ktgov áválaics), de veldtocht van den jongeren Cyrus en de
terugtocht der 10.000 Grieken ; de C y ropaedie (K5Oov rzacue a) , een histo-

Anthia en Abrocómes.

Xerxes,koning van Perzie
(485-465) , zoon van Darius Hystaspis
en Atossa , brak na de onderwerping
van 't afvallige Aegypte in 't voorjaar
van 480 met een ontelbare legermacht
uit Sardes op, om Griekenland te beoorlogen, vervolgde, op eene schipbrug
den Hellespont overgetrokken, met de
landtroepen den tocht door den thracischen Chersonésus tot aan de vlakte
van Doriscus , terwijl intusschen de
ontzaglijke vloot, de kusten langs gestevend, te Thermae zijne aankomst
verbeidde. Door Macedonie en Thessalie
afgedaald, drong hij de door Leonidas
te vergeefs met leeuwenmoed verdedig de bergpas der Thermopylae binnen
en bereikte onder branden en blaken
Athene , dat door de inwoners verlaten
was en meer dan eenige andere stad
zijne wraak ondervinden moest, terwijl
zijne vloot, na een onbeslist gevecht
bij Artemisium, de haven van Phaléron
binnenliep. In volle vertrouwen op de
overwinning besloot Xerxes de met de
bloem der grieksche natie bemande
vloot in de golf van Salamis aan te
vallen en leed (23 Sept.) met zijn
tiendubbele overmacht een onherstel-

bare neerlaag, van welke hij zelf, op
een verheven stoel aan 't strand geze teld , ooggetuige was. I^lings ontvluchtte hij veiligheidshalve naar Azie
en trok tegen 't einde van 480 Sardes
binnen. Mardonius, die met 300.000
man in Griekenland achtergebleven was,
werd in 't volgend jaar (479) te PlaGastmaal (Xvltzoercov), een te midden taea reddeloos verslagen, evenals denvan feestgenot door afwisseling van ernst zelfden dag de perzische vloot bij Myen scherts gekruid tafelgesprek, met cále. In zijn rijk teruggekeerd, leidde
Socrates tot hoofdpersoon ; de Oecono- Xerxes , door 't gevoel zijner geleden
micus (Oixovoucxós), over huisbestier I verliezen gedrukt en in een net van
en landbouw. Daarbij komen nog tal I hofkabalen verstrikt, een roemloos leven

risch-philosophische roman over de opvoeding en 't leven van den ouderen
Cyrus ; de Hellenica (`E22nvt, d) , eene
grieksche geschiedenis ten vervolge van
Thueydides (411-363) ; Gedenkwaardigheden uit het leven van Socráter (A^o,uvovet vara Xcoxedxovs); ' t

van publicistische vertoogen in groote
verscheidenheid , die echter niet alle
voor even echt gehouden worden. Den
afkeer van de atheensche democratie
en de ingenomenheid met de spartaansche instellingen, die hij nergens verloochent, had Xenophon met alle leerlingen van Socrates gemeen. — 2)
Van Ephésus , auteur van den griek-

en werd 465 door den Hyrcanier ArI tabanus, den aanvoerder der koninklijke
I lijfwacht, die op de kroon aasde, met
zoon Darius vermoord.
I zijn oudstenov8os
, zoin van Hellen,
I Xuthus ,
broeder van Dorus en Aeó}us , koning
I van den Peloponnesus , echtgenoot van
I Creüsa, de dochter van Erechtheus,
vader van Ion en Achaeus. Volgens

Xynia.

Zelia.
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een ander verhaal vluchtte Xuthus, na oudsten zoon, toekende, werd hij door
zijns vaders dood door zijne broeders de andere zonen verjaagd en zette zich
uit Thessalie verdreven , naar Athene te Aegiálus in den Peloponnesus neer.
en huwde Creusa. Toen hij na den Xynia, ' vvta, stad van Phthiotis
dood van Erechtheus, tot scheidsrechter in Thessalie, O.waarts van 't gelijkn.
gekozen, de kroon aan Cecrops, als meer, nu Taukli.

Z.
Zabátus , Zá f aros , ook Lycus , rivier in Assyrie, die in den Tiger valt;
nu Groote Zab of Oeloe-Soe.
Zacynthus , Záxvvfos , nu Zante ,
vruchtbaar en boschrijk eiland in de
Ionische zee tegenover Elis, met een
prachtige hoofdstad van denzelfden naam
op de O.kust, werd al vroeg door
Achaeërs uit den Peloponnesus bevolkt
en behoorde volgens Homerus tot het
rijk van Odysseus. In den peloponnesischen oorlog sloot Z. zich uit vijandige
gezindheid jegens de Spartanen als
trouwe bondgenoot bij Athene aan
evenals kort e voren bij Corcyra tegen
de Corinthiers. Dion ondersteunde 't
op zijn tocht naar Syracuse. In de
oorlogen , die de onderwerping van
Griekenland aan Rome voorafgingen ,
werd het meer dan eens met geweld
genomen en in den mithradatischen
oorlog door Archeláus geblokkeerd.
Zadacarta , zá Za &áxaei a , bij Strabo Kdera , hoofdstad van Hyrcanie,

nu Sari.
Zagrus , Záy^Oos , nu Zagros] , tak
van het Taurusgebergte tusschen Armenie, Medie en Assyrie, met de
zagrische of medische passen.
Zaleuous , Zd)svxos , beroemd wet gever der epizephyrische Locriers, denklijk uit het midden der 7de eeuw v. C.,
over wiens persoon en leven weinig
met volle zekerheid bekend is. De
wetten van Zaleucus waren van streng
zedelijke strekking en volgens de overlevering de eerste, die bij de Grieken
in schrift gebracht werden.
Zalmoxis, Zóiuo^cs, een (feet of
Thracier, wiens leven en lotgevallen
-

grootendeels in een nevel van mythen
gehuld zijn. Volgens 't gewone ver haal , dat bij de Grieken van den

Hellespont en van Pontus in omloop
was , leefde hij een tijd lang op Samos
als slaaf van Pythagoras, maar begaf
zich, door dezen vrijgelaten , op reis en
keerde met een rijken voorraad van
geld en van wijsheid naar zijn vaderland terug , om er onder geheimzinnige
; openbaringen en wonderteekenen de
'nog ruwe zeden te veredelen , weshalve
hij later uit dankbaarheid als een hei lige of god vereerd werd.
Zama [regia] , Zd, ta , nu Jama,
sterke vesting in 't hart van Numidie,
4 dagreizen Z.W.waarts van Carthago,
door de overwinning van Scipio op
Hannibal (202) beroemd.
Zamoixis = Zalmoxis.
Zanclë, Záyx) , oude stad op de
N.O.kust van Sicilie aan het fretum
Siculum , door grieksche vrijbuiters uit
Cumae gesticht, later door Messeniers
uit Rhegium bezet en sedert Messána
geheeten.
Zariaspa, zá Zaoíawra, groote stad
in Bactriana aan den Oxus, volgens
Strabo = Bactra.
Zea , Zea, middenste der 3 oorlogshavens van Athene , met 196 bergplaatsen (vsco Lota) voor de vloot, nog
aan de overblijfselen der steenen muren
herkenbaar.

Zéia , zá Zij ta, stad in 't Z. van
Pontus, Z.O.waarts van Amasia, door
de overwinning van Mithradates op
Triarius en door die van Caesar op
Pharnáces bekend.
Zelia, Za'2eca , oude stad in Mysie,
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Zelus.
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aan den voet van den Ida en aan de Emésa gevangen genomen en moest
rivier Aesèpus, in een zeer vruchtbare hare latere levensjaren met hare zonen

landouw , behoorde tot het gebied van op een landgoed bij Tibur (Tivoli)
't 190 stadiën verwijderde Cyzicus. slijten. Zenobia leerde onder de leiZélus , ZIjAos , zoon van Pallas en ding van Longinus , haren vertrouwden
Styx, broeder van Nice (overwinning) , staatsdienaar , de grieksche letteren
de god der ijverzucht. (met name Homerus en Plato) lief heb Zëno , ZZvcov. 1) Wijsgeer van ben en bewonderen. Voor 't overige
Eléa in Z.-Italie (± 450) , geliefkoosd ook was zij met buitengewone gaven
leerling van Parmenides, met wien hij van lichaam en geest bedeeld.
zich op 40jarigen leeftijd naar Athene
ZenodÓtus, Zip'oóozos, van Ephébegaf, verwierf zich door zijn diepe sus, taalgeleerde en bibliothecaris te
geleerdheid en de strenge redeneering, Alexandrie (± 280) , wiens met fijne
waarmeê hij bovenal de ionische sekte critiek bewerkte uitgaven van oude
bestreed , even grooten roem als door dichters , met name van Homerus en
zijn vrijheids- en vaderlandsliefde, welke Pindárus, hooggewaardeerd werden.
hij aan den dag lei, om Elea van
Zephyrium , ZápV'eiov „westkaap,"

de tyrannis te bevrijden en, volgens voorgebergte 1) op de Z.O.kust van
sommigen , met den marteldood be- Bruttium , van waar de naam der Locri
kocht. In zijne vroeg verloren ge- Epizephyrii, nu Capo di Brussano, —
raakte geschriften ontvouwde Zeno 't 2) op de W.kust van Cyprus bij Paphos,
stelsel der eleatische school. — 2) Wijs- nu Pafo, -- 3) in Cilicie tusschen Soli
geer van Citium op Cyprus (± 300), en Anchiäle.
stichter der stoïsche sekte , die haren
Z opvos, de W.wind,

,
de beschilderde ga- i Zephyrus
de mythologie zoon van Astraeus en
lerij (izoa ^ocxc2^) te Athene , waar in
Eos, bi' Homerus meestal met zijn
Zeno , na een 20jarige beoefening der broederoréas in één adem genoemd;
cynische, megarische en academische beide bewonen een hol in Thracie , van
wijsbegeerte , aan tal van volgelingen waar ze door Iris in de Ilias opgeroebe- pen worden , om den brandstapel van
(&oïci , 'rcot oí) een op strenge met
un ggebouwde,^
Patroclus te doen vlammen. Zephyrus
ginselen van zedekunde
wijsheid en deugd als de Benige bron- is de zachtste aller winden , de bode
nen van waar geluk ingenomen leer der lente die bloemen en vruchten
verkondigde. Van 's mans talrijke ge- wasdom geeft. Bij de Harpij Podarge
schriften over staat -, zede -, natuur- en verwekte hij Xanthus en Balius, de 2
letterkundige onderwerpen zijn alleen windsnelle paarden. van Achilles.
,
de titels overgebleven. — 3) Van Sidon,
Zerynthus, Zi evvf os, stad in Thracie
Cicero met
epicureïsch wijsgeer ,
Atticus (79) te Athee hoorde. Hij was onder 't gebied van Aenus, met een
een vruchtbaar schrijver, stug van aard, tempel van Apollo en van Aphrodite
scherpzinnig van geest en schamper in en met eene grot van Hecate.
Zetes , Zins , broeder van Calais ,
zijn oordeel over andere , zoowel gelik
zonen van Boras en Orithyia, beide
tijdige als vroegere wijsgeeren.
Zenobia, Z,jvoflía , koningin van samen Bore idae geheeten , waren in
PalmYra , die na den dood van haren Thracie geboren en doorkliefden , onechtgenoot Odenáthus (26? n. C.) als stuimig van aard als hun vader , op
voogdes hunner 2 onmondige zonen den rappe vleugels 't luchtruim. Op den
scepter voerde en met de wapens haar Argonautentocht verlosten ze Phineus,
gebied tot over Syrie , Klein-Azie en den blinden koning te Salmydessus , van
Aegypte uitbreidde. Op hare zegetoch- de Harpijen (zie ald.) of gaven (volgens
ten door keizer Aureliánus gestuit en anderen) hunne door haren echtgenoot
in 3 bloedige veldslagen tot het uiterste Phineus op bestel zijner tweede vrouw
gebracht, werd ze vóór de verovering opgesloten zuster Cleopatra en hare
van Palmyra (273 ) op de vlucht uit kinderen de vrijheid terug en straften

naam ontleent aan

-
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de schuldige. Elders heet het, dat dat hij , tot volle kracht opgegroeid,

beide bij de vervolging der Harpijen na een 10jarigen strijd Cronos en de
nabij 't eiland Tenos of onder de pijlen Titanen (zie ald.) overwon en 't wereld
van Herácles bezweken. Op hun graf
deelachtig werd , dat hij Metis-bestur
stond eene zuil, die zich bewoog, wan- (zie ald.) huwde en haar, om een onneer de N.wind woei.
heilspellende godspraak te voorkomen,
in zwangeren staat verslond en als geZethus . Zie AMPHION.
volg Pallas Athene uit zijn hoofd .verZeugitana regio, nu Frika of N.- rees.
De oudste zetel der vereering
Propria (zie

Tunis , N. helft van Africa
AFRICA n0. 2).

van Zeus was 't pelasgische Dodóna
in Epirus , waar de god zijn wil door

Zeugma, ZePy,ua , stad van Cyrrhes- 't ruischen der bladeren van den heili-

tice in Syrie, door Seleucus Nicdtor gen eik of door de vlucht der duiven
aan den "W . oever van den Euphraat aan de menschen openbaarde. Dit alom
bij eene door Alexander d. G. over de beroemde orakel bleef van eeuw tot
rivier geslagen schipbrug gebouwd, eeuw in hoog aanzien. Toen vervolgens
tegenover Apamea.
zijn eeredienst zich over geheel 0-neZeus , Zsys , de opperste der olym- kenland verbreidde, werd Olympia in
pische goden , zoon van Cronos en Elis de uitverkoren plek, waar al wat
Rhea, broeder van Poseidon , van Ha- tot de verheerlijking en opluistering
des, van zijne echtgenoot Hera, van zijner grootheid strekken kon vereenigd
Hestia en Deméter. In de epische ge- was , waar o. a. een aloud orakel ,
dichten woont Zeus op den Olympus de prachtigste tempel ('02vrtetov)
in Thessalie , die met zijne kruin boven met alle toebehooren in de aan nalucht en wolken tot in den hemel reikt. tuur- en kunstschoon overrijke Altis en
Hij is de almachtige , alwetende vader de heuglijkste der nationale spelen hem
van goden en menschen , de beheerscher gewijd waren. Aan Zeus , als den
der wereld, de beschikker van 't lot , de oppersten god, behoorden zinnebeeldig
gever van geluk en ongeluk , de donde- de hoogste bergtoppen , de adelaar en
raar (vy^t flge,uetnS), de bliksemslingeraar de eik. Behalve van Hephaestus , Ares
(áoreeoail rr^s), de aegisdrager (atyío- en Hebe bij Hera was hij de vader van
xoc); hij handhaaft regelmaat en orde Pallas Athene , zijne lievelingsdochter ,
in de natuur, in den staat, in 't huis- van Aphrodite, van Apollo en Artémis,
gezin , waakt voor wet en recht , voor van Hermes , van Persephone , der
eeden en goede trouw, weshalve Dice, Horen , der Charites , der Muzen , van
Themis en Nemésis hem ter zijde staan, Hemeles , van Dionysus, van Perseus,
behoedt gastvrienden en smeekelingen, van Castor of van Polydeuces en Castor
verleent afwisseling van jaargetijden, (Zie DIOSCURI) . Bij verloop van tijd smolt
van dag en nacht; daarom heeten de de naam van Zeus , als verkondiger der
Horen zijne dienaressen. Door alle toekomst, die in zijne hand ligt, met
onsterflijken evenzeer gehoorzaamd en dien van den aegyptischen god Ammon ,
geëerbiedigd, wordt hij door Hera wiens orakel in Libye de grieksche
somwijlen om de eene of andere reden staten meermalen raadpleegden en hoog
bekeven en gedwarsboomd. Van Zeus vereerden , tot Zeus Ammon (Zsys'Agontvingen de koningen hun wettig re- ,uc0v) samen. 't Heerschend volksgeloof
geeringsgezag (&coysysis , ótox sq'ris). aangaande 't wezen van Zeus werd
In de Theogonie van Hesiódus luidt zoowel door de beeldende kunst als door
de legende, dat Zeus door zijne moeder de lier- en tragische poëzie , ook deels
Rhea, om hem uit de handen van door de wijsbegeerte tot telkens hooger
Cronos, die al zijne kinderen bij de ge- graad gelouterd en veredeld, zoodat
boorte verslond , te redden op Creta in de zinnelijke, mythologische voorstel eene grot van 't Aegaeïsch gebergte ling van lieverleê in een ideale, monobij de stad Lyctus heimelijk ter wereld theïstische overging. 't Groot aantal
gebracht en verborgen gehouden werd, van kunstwerken, in welke Zeus met
,

Zeuxis.
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de rijkste verscheidenheid afgebeeld
werd, is nog bijna alleen uit latere
beschrijvingen bekend. 't Verhevenste
van alle standbeelden , dat de hemel
majesteit van den vader der goden-sche
en menschen te aanschouwen gaf, prijkte te Olympia in den tempel der Altis,
door Phidias uit goud en ivoor ver
hoogte van-vardig.Deo,t
±40 ' voet, tot aan de heupen ontbloot, van daar tot over de voeten in
een rijkgeborduurden mantel gehuld,
zetelde op een prachtig bewerkten troon,
met de godin der overwinning in de
rechter- , den scepter in de linkerhand,
't hoofd met een olijf krans versierd,
't aangezicht door weelderig nedergolvende lokken omgeven , de kin door
een vollen baard overschaduwd , met
gelaatstrekken, die heiligen eerbied en
diep ontzag inboezemden. Dit kunst gewrocht, in de oudheid een voorwerp
van sprakelooze bewondering, is helaas
verloren gegaan. Een waardig evenbeeld uit latere eeuw bleef over in de
buste van marmer, te Ocricoli gevonden
(nu te Rome in 't Vaticaan). Bovenal
werd ook geroemd de bronzen, 182
meter hooge kolos van Lysippus op 't
marktplein te Tarente.

.Amphipólis (± 270), die aan zijn kleingeestige vitterijen op Homerus den
bijnaam `0gilOo ickri (Homerusgeesel)
te danken had. Van daar later in 't
alg. = critikaster.
Zoné , Zthvn , stad der Ciconen in
Thracie op eene gelijkn. in de Aegeïache zee uitstekende landtong.
Zopyrus, Zwnveos. 1) Zoon van
Megabyzus , een der 7 perzische edelen , die tegen Pseudo-Smerdis samen zwoeren. Nadat Darius Hystaspis 't
oproerige Babylon anderhalf jaar lang
te vergeefs belegerd had, bedacht Zopyrus de volgende list. Hij sneed zich
neus en ooren af en vluchtte, zóó verminkt, in overleg met Darius, als overlooper naar de Babyloniers, onder voorwendsel van zich door zijn afval over
de van den koning ondervonden mis
te wreken. In goed ver--handelig
trouwen met open armen ontvangen
en aan 't hoofd der troepen gesteld,
verried hij de stad na de noodige voor
gelegener tijd aan-zorgsmateln
Darius, die hem uit dank tot levenslang satraap van Babylon onder 't genot van rijke inkomsten verhief. In dier
voege luidt het niet al te geloofwaardig , ook door een wonder gekruid ver
bij Herodótus. Volgens Ctesias-hal
werd Zopyrus in 't begin der regeering
van Xerxes bij een herhaalden opstand
door de verbitterde Babyloniers. vermoord. — 2) Gelaatkundige, die op
gronden aan zijn vak ontleend in Socrates meer dan ééne ondeugd ontdekte,
't geen Socrates zelf beaamde , met
dien verstande , dat hij zijne aangeboren gebreken door zelfbeheersching
had weten te overwinnen.
Zoroaster, Zeopodarey; , Zarathoe.
stra in de Avesta , Zerdoesht bij de
Perzen, verkondigde naar luid der overlevering de hem door 't Opperwezen
(Ahoeramazda) zelf geopenbaarde, in de
Avesta te boek gestelde godsdienstleer,
die bij de iranische volken, met name
bij de Perzen en. de Parsen, tot in
latere eeuwen de heerschende bleef. Op
historische gronden is van Zoroaster's
persoon, leven en leeftijd niet het minste bekend.
Zosimus, Ztha uos, grieksch ge-

:4 2.',

Zeuxis , Zs i^cs, van Heraclèa, groot
schilder, oudere tijd- en kunstgenoot
van ' Parrhasius, bloeide ± 424-400.
Van jongs af leefde hij geheel voor zijne
kunst, die algemeen bewonderd en door
Socrates met die van Polyclètus als
beeldhouwer en met die van Sophócles
als treurspeldichter gelijk gesteld werd.
Dienvolgens met roem en rijkdom over.
laden , verklaarde hij dat zijne stukken
naar verdienste met geen goud betaald
konden worden en gaf ze daarom ten
geschenke, o. a. eene Alcmène aan de
stad Acrágas, een Pan aan den macedonischen koning Archeldus , wiens paleis
hij voor 400 mina's (18.864 gl.) beschilderd had. Even meesterlijk bracht
Zeuxis in de Heléna een toonbeeld van
zinnelijk, als in de Penelope een ideaal
van zedelijk schoon der vrouw op 't
doek. Over 't verhaal van zijn wedstrijd met Parrhasius zie aid.

Zmyrná = Smyrna

.

Zo lus, Zoit %os , taalgeleerde van

Zosimus.

Zostèr.
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schiedschrijver uit de tweede helft der streng en partijdig oordeel over de
hde eeuw n. C., die den rom. keizer- regeeringsdaden van christelijk gezinde
tijd naar goede bronnen in den trant keizers (Constantijn en Theodosius).
van Polybius met talent te boek stelde, Zoster, Zone, voorgebergte der
ten betooge dat bovenal aan de ver- W.kust van Attica ongeveer midden
zaking van 't oude geloof 't verval des tusschen Piraeus en Sunium, met alrijks te wijten was. Als bitter vijand taren van Pallas Athene, Leto, Apollo
des christendoms velt hij dan ook een en Artémis ; nu kaap Vari.
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Surena „de vizier"
61 1
23
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7 v. b.
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1242
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13
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